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ជព្ាបអ្នកអាន ! 

 កៅករលក ះរុមពកលើរទី២កនះ ខ្ញុំ នរកនែមរនែយអត្ែរទខលះ ក ើមបីឱ្យ

ប្សរកៅតាមកសចរតីប្ត្ូវោរននរងរអូនរមួឈាមកយើង។ 

 អត្ែរទកសទើរសុទធសឹងជាស្នា ប្រះហសតននសកមតចប្រះសងឃរាជ ក លប្ទង់

យល់ក ើញនវូរញ្ហា កផ្សសងៗ  ក ើមបីទរុជារនលឺ ល់មហាជន។ 

 ខ្ញុំមានកសចរតីសងឃឹមយ៉ា ងមាុំថា ទសសនៈកនះនឹងផ្សតល់អត្ែប្រកយជន៍ ល់

អារសិរាមិនខាន។ 

 កសៀវកៅ ៏យូរកនះ គឺជារចិចត្រសាងសងគុណ ល់សកមតចប្រះសងឃរាជ 

ក លប្ទងក់ត្ងកត្អាណិត្កមតាត  ល់កយើងខ្ញុំ “យុវជន” សមាា រ់សរិារាញងវត្តនានា

និងទរុជាអនសុាវរយ៍ីននរិធីរុណយថាា យប្រះក្លើងររស់ស្នធារណរ ឋកខែរ នងៃទី

២៧  ល់ ៣១ មររា ១៩៧១ កនះ។ 

 សូមសិរសីួសតី ករើត្មាន ល់អស់កោរ-អារអានប្គរ់ទិវារាប្ត្រីុុំរីចកនាល ះ

ក ើយ។ 

 ំណ្ណរ់មកនារមយ, នងៃទី២០ មររា ១៩៧១ 

                                                                                         គង់  -  សម្ភា រ 

                                                                                              ស.អ 



 ិ ចារណកកា 

“ប្ ុំរួនទ័ល   រ់ទ័ល  រុុំឱ្យកត្ទ័លគុំនិត្” 

 ១—សូមកសចរតីប្ ថាា ររស់ស្នធុជនប្រញសប្សី  នសកប្មចផ្សលតាមរុំ-

ណង ក ល នកធាើរុណយឧទទិសថាា យប្រះរាជរសុល ចុំក ះសកមតចប្រះសងឃ-

រាជ  ប្រះនាម  ជនួ - ណាត។ 

 ២—ទសសនៈននសកមតចប្រះសងឃរាជកនះ ករើរកមាព ជិរៈណ្ណមួយអានកហើយ

នឹងផ្សតល់នវូកសចរតីអងអ់ាចោល ហាន ប្សឡាញ់ោរសិរា ឬប្ររររចិចោរទុំងរួង

មិនខាន។  

 ៣—សកមតចប្រះសងឃរាជ មិនកមនអារប្ ជ្ខាងអរសរស្នស្តសតមួយមុខកទ 

តាមរិត្ប្រះអងគ ជាអារប្ ជ្កប្ចើនមុខ (រហុវជិាា )។ 

 ៤—ោរកចះ ឹងននប្រះអងគ ជាោរកចះ ឹងទុំងរីរផ្សលូវ ក លរររុគគលណ្ណ

រាញងសត្វត្សរក៍នះ កប្រៀរផ្សទមឹរុុំ ន សូមបីកទវតារ៏ប្ោរថាា យរងគបំ្រះអងគក រ។ 

 ៥—អារប្ ជ្ សមូបីរាងោយប្ទញឌកប្ទមជិត្ ល់នវូមរណភារកហើយរ៏

កោយ កោររ៏មិនប្រមក ះរងោ់រងារ ៏ប្រកសើរររស់កោរក ើយ កប្ ះ

កោរយល់ចាស់ថា កសចរតីស្នល រ់ជាធម៌មិនកទៀង។ 

 ៦—ផ្សលូវក លសកមតចប្ទងយ់ង គតឺាមមាគប៌្រះរុទធជាមាច ស់ឥត្កខាច ះ។ 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-០១ 



 ៧—ោរកស្នយប្រះទិវងគត្ននសកមតច កប្រៀរ ននឹងោររលត់្នន ួងប្រះ

អាទិត្យនិងប្រះចស្តនទ។ 

 ៨—អារប្ ជ្កប្ចើនររូ នក លថា “សកមតចប្រះសងឃរាជ  នយងចូល

ទិវងគត្រាញងសមរ្មូ”ិ ខលះកទៀត្ថា “ោរកស្នយទិវងគត្ននប្រះអងគកប្រៀរ ននឹង

ោច់ចរនតអគគិសនី”។ 

 ៩—កមនរិត្ អារប្ ជ្រកមងគិត្ចុំក ះកសចរតលីុំ រររស់អារផ្សង សូមបី

 ឹងថាររូអាតាែ អញប្ត្ូវប្មឹត្យញចារ់ទញប្រលឹងឥ ូវកនះកហើយ រ៏កោរមិនប្ រ់

កគ  កប្ ះខាល ចកគលុំ រកោយស្នរខលួនកោរ។ 

 ១០—ោរកស្នយទិវងគត្ននសកមតច   នកធាើឱ្យកផ្សន ីកនះរញ្ាួយឥត្ឧរមា។ 

 ១១—រណឌ ិ ត្ោលមានជីវតិ្រស់កៅ មិនសូវញញ ុំងចិត្តអារផ្សងឱ្យកគររ

កោត្ខាល ចស្រ់កស្ងរ៉ាុនាែ នកទ លុះ ល់រលត់្សងាា រ សូមបីកត្សប្ត្ូវកោររ៏ចុះ

ចាញ់  កគររគុណធម៌ររស់កោរក រ  រុុំនិយយក ើយរីស្នមញ្ញជន។ 

 ១២—មានប្រកយជន៍អារីាញងោររួសកហើយ មនិសិរានវូមុខវជិាា ផ្សលូវកោរ 

ផ្សលូវធម៌និងមនិកគររតាមប្រះរុកទធ វាទផ្សង ?  ចូជនរុររលួយ មានប្រកយជន៍

អាី ?  នប្គន់កត្ចកងអៀត្សងគមនិងខូចរតិ្តិយសសងគមរ៉ាុកណ្ណា ះ។ 

 ១៣—អារណ្ណរួសកហើយ រឹនាុំកគឱ្យស្នគ ល់ផ្សលូវលអអាប្ររ់ ក លគឺ ន

សិរាគមពីរ  ីោ នវូវជិាា កផ្សសងៗ កហើយប្រប្រឹត្តប្ត្ឹមប្ត្ូវលអ អារកនាះកទើរកឈាែ ះ 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-០២ 



ថាអាររួសប្ត្ូវតាមសមណក្ទ... កប្ ះថា ប្រះរុទធស្នសនាក លរងុករឿងកៅ

ករើត្ មររីអាររួស ករើអារ ឹរនាុំឱ្នងយ ស្នសនារ៏ចុះតាមកនាះក រ កោយ

កហត្ុថា  ររស់អារ៏ីកោយរាញងកោរកនះក លមនសុសមនិរកងកើត្ ? 

 ១៤—ឱ្ រែួយរមសត់្កអើយ ! អារមនិទន់ នករៀនសូប្ត្កស្នះ ករើត្រាញង

សម័យអរសរស្នស្តសតកយើងផ្សុសក ើងវញិកនះ រាប្ត្ីទុំងឡាយកចះកត្កធាើគមនាោរ

ជានិចច ររូអារនឹងកៅរាញងហា ូងអនរារជន កប្រៀរ ូចជាកៅរាញងគុហាងងតឹ្សូនយ  

សុង។ 

 ោលករើកយើងគិត្ក ើញ ូកចាះកហើយ កយើងគួរនាុំគា រងាា ត់្រងាា ញរូន

រែួយរាញងករលឥ ូវកនះកៅ ឱ្យសមតាមកគលរុំណងននរររស្នធារណរ ឋកខែរ

កយើងក លអាចឱ្យរូនកខែរកចះអរសរប្គរ់ៗគា កប្ ះថា ៖ 

 ១៥—រូនមានគុណគរ់កត្មាា រ់ ជារនូប្រកសើរ រនូលៃងរ់ារ់រយមិនប្រកសើរ

កទ  ចូប្រះចនទកត្មួយ ួងអាចរមាច ត់្ងងតឹ្អនធោរ ន រងតារាទុំងឡាយ រមាច ត់្

ងងតឹ្មិន នក ើយ
(១)
។  

 ១៦—រណ្ណត រូនររួីរ គឺរនូមិនទន់ករើត្មួយរួរ រូនករើត្កហើយស្នល រ់កៅ

វញិមួយរួរនិងរូនលៃងម់ួយរួរ រនូរីររួរខាងក ើមជារូនគរ់ប្រកសើរ រួររូន

ទីរីមិនប្រកសើរក ើយ  កប្ ះថា  រនូរីររួរខាងក ើមកធាើទរុាប្រួយកត្មតងរ៏អស់កៅ 

 

១-ប្សីហិកតារកទស ភាគ១ ររស់ប្រះ្រិាញ  ប៉ា ង  ខាត់ វរីយិរណឌ ិ កតា 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-០៣ 



ឯរួររូនកប្ោយទីរ ីកធាើទរុាមាតារិតាឱ្យលុំ រប្គរ់ជំហានកជើង
(១)
។  

 ១៧—ោរករើត្ក ើងននមនសុសងាយណ្ណស់ កត្ោរកធាើខលួនឱ្យកៅជាមនសុស

មាា រ់នឹងកគមិនងាយកទ កតាងប្រឹងកប្រងរាយមកទើរ នសកប្មច។ 

 ១៨—ោត រមឈូសកគកធាើសប្មារ់ោរ់សរ។ រឯីសុ្ មងគល សប្មារ់កត្ជន

ណ្ណក លកចះកប្ររជញ្ារ់ប្គរ់ោលៈកទសៈ។ 

 ១៩—អារកធាើខ្ញុំរកប្មើកគ កត្ងធន់ប្ទុំលុំ រកោយប្ត្ជារ់ កោយខយល់និង

កោយរកតត នងៃ ឥត្ នប្រកយជន៍អាីកស្នះ, ឯអារប្ ជ្ខុំរុំករញត្រៈ ករើទរុជា

លុំ រ គង ់នកសចរតីសុខជាផ្សល
(២)
។  

 ២០—ោរតាុំងខលួនមិនឱ្យជាខ្ញុំកគ កត្ង នផ្សលជាសុខ ល់ជីវតិ្, ករើជន

ណ្ណប្រមកៅរាញងអុំណ្ណចកគ ជនកនាះកឈាែ ះថាមានជីវតិ្រស់  ូកចាា ះកត្ើជនកររ

ណ្ណវញិហា៎ ក លកឈាែ ះថាស្នល រ់ ?
(៣)

  

 ២១—ជនអារ់ឥត្ប្ ជ្ា សប្មាុំងខលួនកហើយសប្មាុំងកទៀត្ ទរុរប្មញងប្គន់

កត្រកប្មើជន នទជានាយ កប្ ះប្ ថាា ប្ទរយ  ូចស្តសតីផ្កក មាសត្ុរកត្ងខលួនឱ្យលអ 

ទរុសប្មារ់កត្រុរស
(៤)
។  

 ២២—ប្រះរុទធជាមាច ស់ជយួកយើង នលុះណ្ណកត្កយើងជយួខលនួឯងផ្សងក រ។ 

 

១-ប្សីហិកតារកទស ភាគ១ ររស់ប្រះ្រិាញ ប៉ា ង ខាត់ វរីយិរណឌ ិ កតា  

២+៣+៤-ប្សីហិកតារកទស ភាគ២ ររស់ប្រះ្រិាញ ប៉ា ង ខាត់ វរីយិរណឌ ិ កតា 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-០៤ 



 ២៣—ោរក លកគមរសុុំសនលឹរកនា ត្រីកយើង កគលុត្ជងគង ់ល់ធរណី

កប្ ះកត្កគចងស់ុីកងលើមកយើង កហើយ ល់កគ នសនលឹរកនា ត្កហើយ កគធារ់

ធរណីក លកលងមរករបរកយើងកទៀត្ កត្ើកយើងប្ត្ូវកធាើ ចូកមតចហា៎ កទើរ ន ចូ

ចិត្តរុំណង ? 

 ២៤—មនសុសមិនប្ត្ូវអតួ្អាងថា គែ ននរណ្ណក រ នមួយជីវតិ្កទ កត្

ប្ត្ូវគតិ្រុុំឱ្យកគក រ នកប្ចើន ងកររ។ 

 ២៥—ោរកប្ជើសករើសអារត្ុំណ្ណងកយើង រិ រជាងោរករ ើសរូនប្រស្នប្ត្ី

ភាគ មិន ូចជនលៃងក់ លថា ក ះឱ្យនរណ្ណរ៏ ូចនរណ្ណក រកនាះកទ... កប្ ះ

ថា អាយុជីវតិ្ននប្រកទសជាត្ិ ប្ត្ូវកផ្ស្ើកៅកលើអារត្ុំណ្ណងររស់ផ្សងកយើងមួយកផ្សារ

ធុំ  មិនគួរកយើងយរសុំររប្គុំមរទះកលងកនាះកទ។ 

 ២៦—ោរក លកគឱ្យកយើងសុី  មរកត្រីកគចងស់ុរីីកយើង។ 

 ២៧—អារប្ ជ្កៅកៅកប្ៅទីប្រជុ ំអួត្ករអងោអ ងណ្ណស់ សូមបីកត្ប្រះរ៏កគ

ហា៊ា នកចាទក្លើយក រ កត្តាមរិត្កៅទីជនំុុំសូមបីកត្ន កសទើរមិនហា៊ា នកលើរផ្សង រុុំ

និយយក ើយកៅជកជរកវរកញរររោរខុសប្ត្វូ ! កត្ើកយើងប្ត្ូវកប្ជើសករ ើសជន

ប្រក្ទណ្ណឱ្យកធាើជាក្ារជាប្ចមុះររស់ផ្សងកយើង ? 

 ២៨—អារប្ ជ្កត្ងកណនាុំយុវជនឱ្យកររមុខកៅររកសចរតចីកប្មើន មិន

ក លកណនាុំឱ្យមនសុសកៅររកសចរតីវនិាសកទ សូមបីកត្សប្ត្ូវររស់កោររ៏

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-០៥ 



កោរកៅកត្កប្ សប្រណីជានិចច   ចូមហាត្ែះគនធីជាអាទិ៍។ 

 ២៩—សកមតចប្រះសងឃរាជជាមាច ស់ ប្ទងក់ស្នយប្រះទិវងគត្កមនរិត្ កត្

ប្រះឧត្តមគត្ិននប្រះអងគកៅរស់រកវើរជានិចច  កហើយរងឹរតឹ្កត្កលចឮប្គរ់ទិស 

កមើលកៅសូមបីកត្ប្រះឥនទ រ៏កសៃើចសរកសើរក រ រុុំថាក ើយកត្អារប្ ជ្សរល-

កោរ។ 

 ៣០—កសចរតលីអររស់ប្រះអងគ កត្ងកប្ សប្រណីមរកលើទលូប្រះរងគកំយើង

ខ្ញុំររណុ្ណ  នកធាើឱ្យករះ ងូខ្ញុំប្រះអងគ ប្ស រ់ប្សក ននឹរប្រះអងគលុះរសយ័       

សងាា រ។  

 ៣១—វត្តជាស្នែ នមកនារមយផ្សង ! ជារកនលងរា លករាគលៃងក់លល ផ្សង ! ជា

រកនលងកោះទរុាសត្ារុំប្ កតារយ៉ា រផ្សង និងជារកនលងករៀរចុំរមែវធិីកៅោន់ឋាន

និ ា នផ្សងននសត្ាកោរទកូៅ។ 

 ៣២—ប្រះរុទធស្នសនាមានត្នមលររប្រមាណមនិ នក ើយ, កប្ ះ ន

រកប្ងៀនមនសុសឱ្យស្នគ ល់ប្រ្រននកសចរតីសុខ  កសចរតីទរុាប្គរ់យ៉ា ង...។ 

 ៣៣—កសចរតបី្ ថាា ររស់ខ្ញុំមានកត្មា៉ា ងកទគឺៈ សុុំឱ្យអារផ្សងអាណិត្កមតាត , 

កទះរកី ើរកៅទីណ្ណរុុំឱ្យមានឧរសគគរាុំងរាកលងរុំប្ កតារយ៉ា ររាញងទីកនាះកទៀត្។ 

 ៣៤—មុននឹងកគក រមនសុសណ្ណមាា រ់ កគកត្ងកធាើលអនឹងអារកនាះមនុជា  

 រារ។ 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-០៦ 



 ៣៥—ប្គន់កត្ក ើញជនក លកធាើលអភាល ម រុុំអាលសរកសើរថាជាមនសុស

ប្ត្ឹមប្ត្ូវ តាមរិត្ជនរុររលួយរ៏វាកចះកធាើរុណយកហរឋិនក រ ក ើមបីរុំ ុំងអុំករើ

រុររលួយររស់វា។   ូកចាះប្ត្ូវរិចារណ្ណឱ្យលអិត្លអន់សឹមោរ់ជំកនឿ។ 

 ៣៦—ជនខលះយរស្នសនាកធាើជារនាុំងក ើមបីក ររកញ្ហោ ត្កយើងផ្សង ! កធាើ

 ណិជារមែផ្សង  ោរ់រុំហុសផ្សង។ 

 ៣៧—ជនរុំហិល កគកធាើជាឈរកឈាែ ះរស្នងវត្តអារាម តាមរិត្កររជា

យរទីកនាះកធាើជាកចត្ិយឬម៉ាុងសប្មារ់ររ់កខាែ ចប្គួស្នរកគកស្នះ សូមបីកត្ចកនាល ះ

កធាើផ្សលូវក ើររ៏គែ នក រ។ 

 ៣៨—ករើកយើងអាណិត្ប្សឡាញ់ស្នោ ំរូងកហើយសអរ់ខលួនកយើង មាន

ករឿងអាីរនតិចរនតចួនាុំគា រតឹងផ្សតល់ចុះ  រុុំខចីស្នត រ់រុរាណភាសិត្ក ើយ។ 

 ៣៩—គណៈរមែោរជាត្ ិ  នកលើរប្រះអងគជាប្រះអគគមគគញកទទសរ ៍៏ក្ាើម

រាញងោរកណនាុំររកប្រ រយកខែរ ប្រះអងគប្ទង ់នជួយររកប្រ រយកខែរតាុំងរី

ក ើមរុំកណើត្កខមរយនរមែកមល៉ាះ...(គ.ខ)។ 

 ៤០—ប្រះអងគ នគុំប្ទជាទីរុំផ្សុត្ ចុំក ះអងគោរកខមរយនរមែសរិា កប្ៅ

រីប្រះកយរល់និងោរររកប្រ រយកខែរ ប្រះអងគ នផ្សតល់អត្ែរទជាកប្ចើន មរ

អគគកលខាធិោរោឋ នអចិនស្តនតយ៍កខមរយនរមែ ក ើមបីកលើរសទយួភាស្នជាត្ិ និង  

ទសសនាវ តីកខមរយនរមែឱ្យមានរនលឺប្ត្ចះប្ត្ចងប់្គរ់ករលកវោ...(គ.ខ)។ 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-០៧ 



 ៤១—ករើកយើងកស្នរស្នត យប្រះអងគ ប្សឡាញប់្រះអងគ ប្ត្ូវកគររប្រះអងគ

កោយកគររតាមឱ្វាទឬទសសនៈប្រះអងគរុុំរីឃ្លល ត្ ! 

 ៤២—សកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ - ណាត ជាប្រះអគគមហារណឌ ិ ត្មួយ

ប្រះអងគរាញងសត្វត្សរទី៍២០។ 

 ៤៣—រាញងករលរស់កៅ ប្ត្ូវខុំប្រឹងកធាើោរក លមានប្រកយជន៍រុុំសុំច័យ

រមាល ុំងទរុក ើយ កប្ ះរមាល ុំងកនាះករើឱ្យកៅកសៃៀម គងក់ត្ប្ត្ូវរលិករចងយចុះ

រាល់ករលកោយអុំណ្ណចជរា។ (សកមតច ហួត - តាត)។ 

 ៤៤—រុគគលខាះសត្ិសមបជញ្ញៈ រកមងប្សវងឹរាញងកោរ ជារ់ចតិ្តកៅរាញង

កោរ មិនចងក់រ ើខលួនកចញចារកោរកនះក ើយ។ (ប្រះមនីុកោសលយ សូរ-      

ហាយ) 

 ៤៥—អារប្ ជ្កត្ងរាយមរកងកើត្ស្នមគគីធម៌ប្គរ់ឥរយិរង។ (ប្រះមនីុ-

កោសលយ សូរ - ហាយ) 

 ៤៦—រុទធវចនៈជាមាតាទសសនវជិាា , ជាមាតាសលីធម៌ និងជាមាតាវទិា-

ស្នស្តសត...  សប្មារ់មនសុសទកូៅ។ 

 ៤៧—ទសសនៈកនះមានន័យថា ោររងាា ញប្រកយជន៍ ោរចងអញលកប្គះ

ថាា រ់, ោរអរ់រ ុំសីលធម៌និងោរកណនាុំមនសុសឱ្យកៅររកប្ត្ើយននសុ្ មងគលរ៏ថា

 ន។ 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-០៨ 



កាទី១ 

ទស្សនៈចំម្ ះម្េតណយានកតមសិ្កា 

 សកមតចប្រះសងឃរាជ ប្ទងម់ានប្រះកយរល់កៅកលើកខមរយនរមែសិរា

ថា “ប្រកទសកខែរមាន្រ័ាសុំណ្ណងខពងខ់ពស់  នទទលួឯររាជយវរបធម៌រងឹរតឹ្កត្

ចាស់ោស់កងមកទៀត្ រិកសសរាញងវសិ័យសិរាធិោរជាត្ិ ចារ់តាុំងរីរុំកណើត្

កខមរយនរមែសិរាមរ។ ជំហរវរបធម៌ជាត្ិ រឹងកផ្សអរធុំកៅកលើអរសរនិងភាស្ន

កខែរ រ៏ ូចជារឹងកផ្សអរកៅកលើកខមរយនរមែកនះក រ កោយស្នរកត្កខមរយន-

រមែកនះ ប្ត្ូវចាត់្ទរុ ូចជាយនផ្សទញរយរចុំកណះវជិាា ជាភាស្នររកទស មរោត្

ប្ត្ោងផ្សសរាផ្សាយជាភាស្នកខែរឱ្យប្ជារ ល់ជកប្តមជឈោឋ ន មិនប្ត្ឹមកត្សិសា-

នសុិសស ប្គូ ធាយរ៉ាុកណ្ណា ះកទ កងមទុំង ល់ប្រជារលរ ឋប្គរ់ប្រក្ទ ប្គរ់     

វយ័កងមកទៀត្ផ្សង។ តាមជំកនឿប្ជះថាល ករញលរាណៈ កលើត្នមលនិងមកធា យ 

ភាស្នជាត្ិ កខមរយនរមែសិរាប្ រ ជាអាចរកប្មើោរករៀននិងោររកប្ងៀន

ប្គរ់្ូមិសិរាទុំងទរទុំងខពស់ នទុំងអស់។ 

 ភាស្នជាត្ិណ្ណរ៏ ូចជាជាត្ិណ្ណក រ កត្ងកត្មានសភារលរាណៈងាយ

ប្សួលនិងលរាណៈរិ រ  ររ់កៅោយ ុំជាមួយគា ជាធមែតា។ ទរុជាមាន

សភារលរាណៈ ូកចាះរ៏កោយ រ៏ភាស្ននីមួយៗ កត្ងកត្មានរបនួចារ់ររស់  

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-០៩ 



ខលួនកៅតាមសម័យោល។ ោរខិត្ខុំត្ប្មឹមត្ប្មងគ់នលងភាស្នឱ្យ នប្ត្ឹមប្ត្ូវ 

មានឯរភារកៅរាញងរងាងរ់បនួចារ់សទុធ សមតាមករររទវទិាស្នស្តសតករញទី

ចាត់្ទរុជាោររិ រមួយ ក លអាចរណ្ណត លមរអុំរីោរវវិឌឍន៍ននសងគមមនសុស 

ត្ប្មូវមនសុសឱ្យក ើរកលឿនមនុរបួនចារ់ ឬក ើរងារកចញរីរបួនចារ់ ក ើមបី

ប្រកយជន៍កស ឋរចិចជាត្និិងឯរភារជាត្ិ ឬរ៏មរអុំរីោរមនិចុះសប្មញងគា រវាង

កររចាស់និងកររងែី ឬមួយមរអុំរី ំកណើ រប្ចរល់ននវរបធម៌ក លមិនចាស់ថា

ជាររស់ខលួន ឬររស់កគ។ ភាស្នកខែរសម័យកខមរយនរមែ  នរ៉ាះទងគចិនឹង

ឧរសគគកររកនះខលះក រ កត្ោររ៉ាះទងគចិកនះ នរោយខសញលវញិកោយស្នរកត្ 

ខេមរយានកមម ជាអងគការជាតិនិយម ផ្សតល់អាទិភារធុំទោូយរាញងោរររ

កប្រ រយរកចចរកទស ររកទស ជា រយករចន៍កខែរសុទធៗ  មុននឹងកររកៅររ រយ

 លី សុំស្តសកឹត្  រាុំង អងក់គលស រីកប្ ះកត្យល់ថាប្ត្ូវញញ ុំងវវិឌឍន៍ភាស្នកខែរឱ្យ

ប្សរកៅតាមកគលចារ់កខែររុរាណ។  

 កោយោរោត រ់យរគុំនិត្កនះជាកគល កខមរយនរមែសរិា គ្មម នផល

ប្រខយាជន៍អវី  ខៅរខងកើតការពិបកថ្មខីៅខលើការពិបកចាស់ខ ោះ

ខ ើយ។ មិនយូរមនិនរ់ កខមរយនរមែនឹងោល យកៅជាភាា រ់ងារចមបងមួយរាញង

ោរកោលភាស្នជាត្ិឱ្យកលឿនកៅមុខទន់ោរចាុំ ច់ននសងគមកខែរ សម័យសងគម

រាស្តសតនិយមរុទធស្នសនា...។ 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-១០ 



 អាតាែ មានជំកនឿស៊ារ់កលើអងគោរកខមរយនរមែកនះកហើយ ករញអធា-

ប្ស័យចូលរមួ សហប្រត្ិរត្តោិរជាមួយ កោយគែ នគតិ្ ល់ោររងខ់ាត្ករល

កវោនិងកនឿយោយរលកស្នះក ើយ។ 

                                                                 ្ាុំករញ, នងៃទី៩ រញ្ហញ  ១៩៦៨ 

សកមតចប្រះសងឃរាជគណៈមហានិោយ ជនួ - ណាត  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-១១ 



កាទី២ 

ការយណំឭកអំ្រីអ្កសណខ្េមណ 

ប្រះរាជនិរនធន៍សកមតចប្រះសងឃរាជ  គណៈមហានិោយ 

រទ រយ៧ 

អ្កសណខ្េមណ 

   —អរសរស្នស្តសតរងុករឿងកោយស្នរកខែរ 

   រុុំហា៊ា នកររកររឱ្យភាល ត់្ខុស 

   ជនកខែរប្គរ់គា ទុំងប្សីប្រញស 

   រុុំហា៊ា នរងាញសឱ្យខូចរង។់ 

   —ជនកខែរប្សញះគា កលើរត្កមកើង 

    ំក ើង រយករចន៍កោយផ្សចតិ្ផ្សចង ់

   កខែរជាប្គហសែកខែរជាសងឃ 

   ខុំប្រឹងសប្មងអ់រសរជាត្ិ។ 

   —អរសរវរិត្តិជាត្ិវរិត្ត ិ

   ខាច យខាច ត់្រាត់្រាយោល យក លៀងឃ្លល ត្ 

   កហត្ុកនះកខែរកយើងរុុំរវាត្ 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-១២ 



   ប្ត្ូវររាជាត្ិឱ្យរងឹរុឹង។ 

   —ករើ ឹងមិន ល់រុុំកធាើកចះ 

   ចុំកណះត្ិចត្ួចសតចួកសតើងសតឹង 

   ករើចងច់ាស់ោស់ប្ត្ូវប្រឹងខុំ 

   រុុំក រសមៃុំឱ្យកចះឯង ។ 

   —ចុំកណះករើត្មានកប្ ះោរករៀន 

   រមាិលកអៀនកប្រៀនរុុំសកមតង 

   កធាើឱ្យកគកសៃើចកគកោត្កប្រង 

   ស្នល រ់កសលងកទរុុំរះិគន់កគ។ 

   —ប្ត្ូវរះិគន់ខលួនឯងជាមុន 

   រុុំឱ្យស៊ាយស៊ាុនខុសទកទ 

   ករើ្ៃល់រុុំយល់ប្ត្ូវសួរកគ 

   ឥត្កថារអាីកទនងលកទកត្ើ។ 

   —រុរាណថាកថារអីនឹងន  

   នងលអីនឹងមាត់្ក លកសើកវ ុើ 

   ករៀនកៅសួរកៅកទើរប្គន់ករើ 

   កអើករើចងក់ចះប្រកសើរណ្ណស់។ 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-១៣ 



   —ចាស់ថាករើលៃងរ់ុុំកធាើកចះ 

   ករើមានចុំកណះឱ្យជារ់ចាស់ 

   ករើកសតើងកហើយចងឱ់្យ នប្ោស់ 

   ប្ត្ូវកងមរប្មាស់ផ្សសុំស្នច់គា ។ 

   —អរសទររ៉ាះរ៉ាុនយររប្មាស់ 

   រុុំចាុំងរុុំប្ចាស់ហួសមាប្តា 

   រ៉ាះផ្សសុំផ្សគញុ្ំ ាិត្កទើរករើត្ជា 

   កទលឬរកនាទ រមួនជាងមនុ។ 

   —ករើកចះអរសរនិងភាស្ន 

   ននជាត្ិណ្ណៗរុុំប្ជញលស៊ានុ 

   ងារ់ស័រទកប្រប្ស្នយោល យជារ់រនុ 

   សុនប្ត្ញនកប្រប្ស្នយោល យរតីរិត្។  

   —ោលក លប្ ររធនឹងកប្រប្ស្នយ 

   ប្ត្ូវគតិ្នាយអាយកោយរិនិត្យ 

   ឱ្យក ើញកសចរតីជាកខែររិត្ 

   សឹមកររុុំផ្សតិត្តាម រយកគ។ 

   —ប្ត្ូវកប្រឱ្យមរជាកសចរត ី

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-១៤ 



   ក លកខែរប្រញសប្សីអាចរះិករ 

   ស្នត រ់យល់មិន្ៃល់កទើរកៅកប្រ 

   ប្ត្ឹមប្ត្ូវតាមររូកសចរតីរិត្។ 

   —អារករៀនភាស្នជនររកទស 

   កទាកធាសកោយោរឥត្ករើគិត្ 

   ោលខលួនរុំរុងករៀនប្រឹងប្រតិ្ 

   កប្រផ្សតិត្ឱ្យចុំតាមររូស័រទ។ 

   —ក្លចនឹរគិត្មរភាស្នខលួន 

   ឱ្យយល់សុំននួក លងាយស្នត រ់ 

   សមលឹងសកងកត្កត្ររូស័រទ 

   រ៏ប្ស្នរ់កត្កប្រខុសទុំងប្សញង។ 

   —អារករៀនសុំស្តសកតឹ្ឬ ល ី

   កប្រខុសកសចរតីកប្ ះ្័នតផ្សុង 

   យល់ខុសទកទទុំងក ើមចុង 

   ចូលរាញងវងឹស៊ាុងខាែ សអារផ្សង។ 

   —ត្ិ ឋៈ  លីកប្រថា ឈរ 

   អារករៀនឈលរ់វរអន់មតងៗ 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-១៥ 



   ប្ត្ងម់ានកសចរតថីាសៃួនប្គង 

   កប្រ្គងថាឈរកៅជារ់ស័រទ។ 

   — រាុំង “រ័រកត្សួរឡាកត្ត្”
(១)

 

   កខែរក្អត្ចិត្តជារ់កររកប្រប្ រ់ 

   អារក លមិនកចះឱ្យគា ស្នត រ់ 

   រងាគ រ់ថាឱ្យោន់កលើរាល។ 

   —មិនប្ រ់ឱ្យគា  ឹងថាទលូ 

   កនះកៅប្សមូលរុុំប្ត្ោល 

    រយកខែរថាទលូកលើរាល 

   ប្ត្ោលកប្រខុសរី រយខលួន។ 

   —កត្ងោរយឱ្យប្ត្ូវតាមសមផសស 

   តាមោរយចាស់ៗក លមានចួន 

   រុុំកចះកត្កត្ងតាមចិត្តខលួន 

   ឯោរយមានចួនខុសត្ប្មា។ 

   — រយអឺយនិងកអើយ
(២)
សូរកផ្សសងគា  

    ូចជារអូនកអើយ
(៣)
កមតចក ើយថា 

   ស្នត រ់រងមិនឮឬសៃនួភាៃ  

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-១៦ 



   កធាើជាមិនឮកប្ ះរងឹខលួន។ 

   —ប្រះ ទសកមតចប្រះហររិរស 

   ប្ទង ់នរញ្ហា រ់កោយផ្សទនួៗ 

   រាញងោរយប្រះអងគក លមានចនួ 

   សុំននួសមផសសឥត្មាន្គង។ 

   —រវគីួរកត្យរត្ប្មារ់ 

   រុុំគួរប្រញរ់ោត់្រុំលង 

   រ ុំលុរកររកនាះមិនប្តារ់ប្ត្ង 

   ខុសរីរុំណងអារប្ ជ្ចាស់។ 

   —មានអារកត្ងោរយខលះហា៊ា នថា 

   កមតចមិនវាចាឱ្យជារ់ចាស់ 

   កប្រើជារិរយិខុសស័រទណ្ណស់ 

   គួរផ្កល ស់សមតីកនះកចាលកចញ។ 

       ជ.ណ 

 

១- Porter sur la tête 

២-អានថា កអាើយ រុុំថាកអើយ ឬកអើយ។ 

៣-អានថា រអនូកអាើយ ឬរអនូកណើយ រុុំថា រអូនកអើយ។ 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-១៧ 



កាទី៣ 

បុរវ ម្េតុអ្ណ ចាយធត ៌

 ករលប្រះសុរយិកប្ជៀងកប្ជរកហៀរនឹងអសតងគត្នានងៃមួយ សកមតចប្រះ

សងឃរាជ ប្រះងគប្ទងគ់ងរ់ាញងទីោន អាប្សមមកនារមយ សងាក ត់្រោកោះ ប្សញរ

គងរិសី កខត្តរុំរងស់ពឺ ជិត្វត្តរុំកណើ ត្ននប្រះអងគសកមតច ប្ទងយ់ងសនសមឹៗទត្

កមើល ំណ្ណុំកផ្សសងៗ ក លប្រះអងគ នោុំរីអាទិត្យមនុ។ ប្រះោយវោិរកនះសម

 ូចរុទធភាសិត្ មួយ នកចងថា ៖  

 ១—អនតថំ  ររវិខជេតិ អតថំ  គណាា តិ រណ្ឌ ិ ខតា រណឌ ិ ត្រកមងកវៀរ   

ោរក លមិនមានប្រកយជន៍  ោន់យរកត្ោរក លមានប្រកយជន៍។ 

 តាមរិត្ សកមតចតាុំងរីយុវវយ័មិនក លរកងាើរករលកវោកចាលក ើយ 

ករើប្រះអងគមិនកធាើធមរ៏៌ប្រះអងគកធាើរិចចោរអរសរស្នស្តសត ឬរិចចោរស្នធារណៈក រ 

មិនកមនប្រះអងគយងកៅអាប្សមមកនារមយ ក ើមបបី្រស្នលប្រះទ័យ ចូជាជន 

ធមែតាក ើយ។ ប្រះអងគកត្ងយរប្រះរាជហឫទ័យទរុោរ់នឹងរញ្ហា ទឹរសប្មារ់អារ

ប្សញរកៅទីកនាះ។ អាប្ស័យ ូកចាះកហើយ កទើរប្រះអងគជីរប្សះ ៏ធុំលាឹងកលាើយគួរ

ជាទីកប្ត្រប្ត្អាលននមនសុសកោរ។ 

 រាញងករលប្រះអងគរុំរុងទត្កមើលទប្មងប់្សះ មានរមុារមាា រ់កឈាែ ះ គង ់-  សុំ

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-១៨ 



ផ្សល ក ើរឱ្នៗត្ប្មងក់ៅររប្រះអងគ។ ករលកនាះសកមតចរ៏រនលឺប្រះសូរសីហ-នាង

ថា ៖ 

 —“មាា លកៅប្រញស  មរទីកនះមានរិចចោរអាីក រ ?” 

 រុមារសុំផ្សល កប្ោយរីប្ោរថាា យរងគកំហើយ រ៏កលើរន ប្រណមយក្លើយ

ត្រកៅោន់ប្រះនររត្ីកោយសុំក ងងាមៗ ៖ 

 —“ប្ោរទលូសកមតច ៏ចកប្មើន ទលូប្រះរងគមំរកនះ កោយមានោរកងឿង

្ៃល់សកមបើមណ្ណស់  កហើយជកជរគា មិនោច់កប្សចកស្នះប្រះអងគ។ 

 —្ៃល់ករឿងអាីកៅប្រញសថាមរកមើល ៍! 

 ភាល មកនះរុមាររ៏ប្ោរទលូ ៖ 

 —“ររិប្ត្សកមតច ៏ជាទីកគររ ! ទលូប្រះរងគំ្ ៃល់ថា កត្ើររុាកហត្ុននអរយិ-

ធម៌កខែរមររីអាីកៅប្រះអងគ ?” សុំណួរកនះ ញញ ុំងប្រះចនិាត ប្រះអងគឱ្យកស្នមនសស

នប្រកលង  កហើយប្ទងត់្រ ៖ 

 —ស្នធុ ! ស្នធុកៅ ! កៅឯងចងក់ចះចង ់ឹង ូកចាះ តាកប្ត្រអរណ្ណស់ តា

មិនចងក់ ើញមនសុសលៃងក់លល ក ើយ មិនចងជ់ួរមនសុសប្រកលាមោា ម គចឺងឱ់្យ

មានចុំកណះមានប្ទរយលែមចាយវាយ ចូគា   កប្ ះកយើងជាមនសុស ចូគា ...។ 

 កៅ ! ររុាកហត្នុនអរិយធមក៌ខែរកនះ គែ នមររីណ្ណកប្ៅរីស្នសនាក ើយ។

ស្នសនា ននាុំមរនវូផ្សលប្រកយជន៍កប្ចើនណ្ណស់  ល់មនសុសកោរកយើង

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-១៩ 



កនះ។ កន ! កៅស្នត រ់ នឬកទ ? ករើមិន នរុុំោរ់កលៀម ប្ រ់កោរតាចុះ 

កោរតានឹងរនយល់ឯង ឱ្យស្នគ ល់យ៉ា ងចាស់ោស់ ឱ្យអស់ោរសងស័យណ្ណ៎កៅ

ប្រញស ! ករលកនាះ  សុំផ្សល  រមុារមានចិត្តររីកហើយប្ោររងគទំលូប្រះអងគវញិ ៖ 

 —“ប្រះររណុ្ណនងលវកិសស ! ទលូប្រះរងគអំស់សងស័យកហើយ កត្ខ្ញុំប្រះអងគ

ខាល ចក្លចកៅនងៃមុខកទៀត្ កប្ ះសត្ិររស់ខ្ញុំប្រះររណុ្ណទន់កខសោយណ្ណស់ទន

កប្ ស ! 

 —មិនអីកទកៅ ! ករើឯងខាល ចក្លច ឬប្សករចប្សរិល គួរកៅកៅររកមករៀន

ប្រវត្តិអរសរស្នស្តសតររស់ប្រះវរីយិរណឌ ិ កតា ្រិាញ ប៉ា ង - ខាត់ ក លរកប្ងៀនរួរ

និសសិត្ននវជិាា ឋានអរ់រ ុំខាងអរសរស្នស្តសតមរអាននិងទរុជាឯរស្នរកៅ កប្ ះ

កោរជាអារប្ស្នវប្ជាវមួយ ច៏ុំណ្ណនមនិអាចោត់្ត្នមល នកទ... កណា ើយករើកៅ

អស់ោរកហើយ គួរប្ត្ រ់កៅវញិចុះ កហើយខិត្ខុំករៀនសូប្ត្ឱ្យកមនកទន... ទន់    

វយ័ករែងខចីក ើមបីញញ ុំងជីវភារកៅឱ្យនងលងាូរនឹងកគ ! ចូរចកប្មើន ! 

 —“ស្នធុ ! ប្រះអងគ ៏មានរុណយ ! កសនសរាយចិត្តណ្ណស់ ក ល ន

ករើត្មរជួរនឹងប្រះអងគមានប្រះទ័យកប្ សប្រណីជនលៃិងលៃងឥ់ត្ករ ើសមុខ ឬ

ករលកវោ ូកចាះ ខ្ញុំប្រះររណុ្ណនឹងកៅររឯរស្នរកនាះ មរទរុប្រចាុំប្គួស្នរមិន

ខាន... ខ្ញុំប្រះអងគសូមប្ោរថាា យរងគោំសិនកហើយ...។ 

 -កអើកៅចុះកៅប្រញស !  អានកប្ចើនចកប្មើនវជិាា  ! 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-២០ 



 កប្ោយករល សុំផ្សល រុមារកចញផ្សុត្កៅ សកមតចប្រះសងឃរាជជាទីកគររ

ននកយើងរាល់គា ប្រះអងគកសតចយងចូលអាប្សមមកនារមយវញិ ក ើមបរិីនិត្យ រយ

ងែីក លប្រះអងគរប្មញងនឹងរកនែមកៅរាញងវចនានបុ្រមកខែរកទៀត្។ 

 ចុំកណរ គង ់ - សុំផ្សល រមុារ រ៏ នកធាើ ំកណើ រកៅោន់កគហោឋ នវញិ

កោយសុវត្ែិភារ។ រ៉ានុាែ ននងៃរនាទ រ់មរ រមុារកនះ នទទលួកមករៀនប្រវត្តិអរសរ

ស្នស្តសតររស់ប្រះ្ិរាញ ប៉ា ង - ខាត់  ចូរតីរុំណងកមន។ រុមារអានរកណត ើ រញញឹម

រកណត ើ រកោយករញចិត្តររស់ខលួនកររ។  អត្ែន័យននកមករៀនកនាះមានកសចរតី ៖ 

 រាញងោរសិរាអរយិធម៌ កយើងគួរស្នគ ល់ររុាកហត្ុក លនាុំឱ្យករើត្អរយិ-

ធម៌កនះក ើង។ អារប្ ជទ្កូៅកត្ងមានកសចរតយីល់ថាអរយិធម៌ប្គរ់ប្រោរកត្ង

ករើត្មររីស្នសនា។ ស្នសនារុរាណ ចូជាស្នសនាឥសិរ៊ាត្៍  ូនី កហប្រឺ    

 ៉ា រសុី ឬស្នសនាធុំៗ មានស្នសនាប្ ហែណ៍ រុទធស្នសនា ស្នសនាប្គិសត 

ស្នសនាឥស្នល មរ៉ាុកណា ះជាក ើម សុទធកត្ជាថាា លរណត ញះវជិាា ប្គរ់ប្រោរក លជា

មូលកហត្ុឱ្យករើត្អរយិធម៌ក ើងរាញងកោរ។ 

 ប្រកទសទុំងឡាយក លមានកសចរតីររីចកប្មើនលូត្ោស់ក ើង រ៏កប្ ះ

កត្មានវជិាា ស្នសនាជាក ើមចម។ អារប្រវត្តសិ្នស្តសតជរ៉ាុនមាា រ់  នក លសរ- 

កសើរទរុថា ៖ រុទធស្នសនា ននាុំកសចរតចីកប្មើនមរឱ្យប្រកទសជរ៉ាុន។ ស្នែ -      

រត្យរមែ សិលបរមែ ហត្ែរមែ ឧសាហរមែ រហូត្កៅ ល់ត្ូរយត្ស្តនតីមានរ៉ាុកណា ះជា

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-២១ 



ក ើម សទុធកត្ករើត្ក ើង កោយអាប្សយ័រុទធស្នសនា។  ូកចាះ កយើងគួរចូលចិត្ត 

ថា រុទធស្នសនាមិនកមនមានត្នមលចុំក ះកត្ោរប្រត្ិរត្តិតាមផ្សលូវចតិ្តកត្រ៉ាុកណ្ណា ះ

កទ មានត្នមល ល់ោរកជឿនកលឿនកៅមុខននអរយិធម៌ខាងផ្សលូវកោរប្គរ់កផ្សារ

កទៀត្ផ្សង។ 

 កសចរតីរិត្ វជិាា ស្នសនាមានត្នមលខពងខ់ពស់ណ្ណស់ សមគួរ ល់កយើងប្គរ់

គា ហា៊ា នលះរងក់រលកវោសរាយក ើមបីខុំសិរា កប្ ះជាករឿងក លប្រកៅ

មនសុសឱ្យករើត្ធមែចរយិប្រនរណីលអ ទុំកនៀមទមាល រ់លអ នាុំឱ្យរកនាទ ររងរ់តទីរុា 

កហើយនាុំឱ្យមានរតីសុខករសមរានត ក លគឺវជិាា ស្នសនា ជាប្រទីរអុជកប្ទល

រុំ្លឺកោរកមើលផ្សលូវក ើររាញងជីវតិ្ប្គរ់ៗគា  កហើយកគចរុុំឱ្យរ៉ាះទងគចិគា  ឱ្យកចះកត្

 នរតីសុខចប្មញងចកប្មើន ជាមួយគា រអឹររអនឺករឿយរហូត្កៅកៅនាករលងងតឹ្

កនះ។ ត្នមលស្នសនា ចូ នក លកនះ អារប្ ជ្រា៉ា រ់រងទកូៅ កហើយអារផ្សងរ៏

 ន ឹងកហើយក រថា ត្នមលកនះមិនកមនមានកត្រ៉ាុកណា ះកទ មានកប្ចើនកលើសលុរ

នឹងគណនាប្តារារ់ឱ្យអស់កជើងត្កៅកទៀត្  គឺមានកសចរតីចកប្មើនប្គរ់ប្រោរររស់

មនសុសកោរសរានងៃកនះសុទធកត្ករើត្កចញមររីស្នសនាទុំងអស់។ សមូបីកត្

ករទយស្នស្តសត ក លកគកប្ចើនកត្ចូលចតិ្តថាជាររស់ងែីរ៏កោយ រ៏កៅមានោរទរ់

ទងរីស្នសនា កប្ ះវជិាា កផ្សារកនះ នករើត្មររីអារគន់គតិ្ខាងស្នសនាកប្ចើន

អារក រ។ 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-២២ 



 ស្នសនាជាថាា លរណត ញះោរសិរា កប្ ះមានកត្វជិាា មួយកនះកទកៅរាញង

កោរ គឺវជិាា ស្នសនា ក លមនសុសកោរចូលចិត្តជួញរវល់រុំផ្សុត្តាុំងរីរុរាណ

ោលនាយមរ។ ទីឋានស្នសនាប្គរ់ស្នសនា  ូចវត្តអារាមកៅប្រកទសកខែរ

កយើងជាក ើម ជារឋមស្នោ គឺស្នោក ើមរុំផ្សុត្ននរិ្រកោរ ជាមនទីរ

រា លករាគក ើមរុំផ្សតុ្ននរិ្រកោរ កមើលករាគលៃងក់លល គឺអវជិាា  រុំករើរក្ារ

ខាា រ់មនសុសកោរ គឺឱ្យមានវជិាា  កមើលក ើញកសចរតីរិត្ររស់កោរកមើលករាគ

រាងោយ ឯកោរប្គូក ើម គឺអាររួសរាញងស្នសនា រា លទកទ រកប្ងៀនទកទ។ 

មួយកទៀត្ ស្នសនាជាសងគមក ើមននមនសុសកោរ ជាទីឋានជួរជុំសនទនាគា

សប្មារ់ផ្កល ស់រតូរកសចរតីយល់ក ើញកៅវញិកៅមរ ជារមណីយោឋ នរកនាទ ររង់

កសចរតីទរុាកៅត ប្រហាយ ជាវជិាា ឋានរណត ញះវជិាា ប្គរ់ប្រក្ទ មានវជិាា ឋានស្នែ -    

រត្យរមែជាក ើម កប្ ះមនសុសប្ត្ូវោរសុំណងល់អវកិសសក្ើត្នយ សប្មារ់ទរុ

ជាជប្មរអារក លខលួនគួរកគរររូជា។ រមួកសចរតីខលីទីឋានស្នសនា ជាវជិាា ឋាន

នាុំឱ្យករើត្ោររចនា ៏វកិសស កស្ន្ណភារ ៏ប្រណីត្រញ្ចង ់គឺោរលមអឥត្កខាច ះ

ប្គរ់ប្រោរ។ 

 កៅប្រកទសកខែរ ក លជាអារោន់ប្រះរុទធស្នសនាមុឹងមា៉ា ត់្មួយ កយើង

 នក ើញអរយិធម៌ក លករើត្កចញរីស្នសនាយ៉ា ងចាស់ោស់។  ូចជាប្ ងគ

ប្ ស្នទរាជោឋ នកៅទីឋានមហានគរជាក ើម កៅប្រកទស នទកទៀត្ ូចជាប្រ-

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-២៣ 



កទសឥសុិរគ ៍ ប្រកទសឥណ្ណឌ  ប្រកទសចនិជាក ើម រ៏អារផ្សង នក ើញអរយិធម៌

ក លករើត្កចញរីស្នសនារិត្ប្ រ ក រ ក លងាយៗ គឺោលក ើមមនិមាន

មនទីរករទយ វត្តជាមនទីរករទយ។ល។ ឯរ្សគល់សងគមកខែររីរុរាណរ៏ករើត្កចញរី

ស្នសនាក រ។ កោយកហត្ុកនះ វជិាា ស្នសនាមានត្នមលនឹងោត់្នងលរុុំ ន កប្ ះ

ជាកមអរយិធម៌ទកូៅ។ 

*** 

 លុះអានចរ់កហើយ សុំផ្សល មានចតិ្តររីរាយខុសប្រប្រត្ ី កចះកត្ទកនទញ

មិនោច់រីមាត់្ថា ៖ 

 ២—អារប្ ជ្កត្ងសនសុំនវូអារប្ ជ ្ូចគា  កត្ងប្សឡាញ់មនសុស ូចគា  

មិនកចះោរ់កលៀមនវូោរណ្ណប្រកសើរក ើយ កហើយកត្ង ឹរនាុំអារផ្សងឱ្យឈាន

កៅររកសចរតចីកប្មើនជានិចច។ 

 ៣—រុរាកហត្ុអរយិធម៌កខែរ ករើអារផ្សង នកប្ររកហើយ មុខជាចងក់ប្ររ

កទៀត្  មនិកចះជនិណ្ណយ។ 

 ៤—វជិាា ស្នស្តសតជារូនរត្ញ្ញូននទសសនវជិាា ។ 

 ៥—ឱ្ខលួនអញកអើយ ករើត្មរកតារយ៉ា រលុំ រយ៉ា ងកនះ កធាើកមតចហា៎  ! នឹង

 នសិរាឱ្យមានចុំកណះខពងខ់ពស់ ូចប្រះអងគ ន ! កត្កណា ើយចុះប្ត្ូវកត្កធាើតាម

ប្រះឱ្វាទននប្រះអងគ  កប្ ះជីវតិ្ប្ត្ូវកចញមុខត្ស៊ាូ,  ោរត្ស៊ាូរ៏កប្ ះជីវតិ្។ 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-២៤ 



 គិត្ក ើញ ូកចាះកហើយ រមុារសុំផ្សលរ៏ខិត្ខុំប្រងឹកប្រងកសាងររប្ រ់ផ្សង 

សិរាផ្សង  រហូត្ នប្រ ងជារ់ជានិសសតិ្ស្នស្តស្នត ចារយ ចូរុំណង។ 

 សកមតចប្រះសងឃរាជ ប្រះអងគជួញនប្រកលងនវូោរអរ់រ ុំយុវៈក លសមាា រ់

រាញងវត្តអារាម  កប្ ះសកមតចប្ទងក់្ាងយល់ថា ៖ 

 ៦—ោរសិរាជាអងគោរររស់ជាត្ិ។ 

 ៧—ររូោយកត្ងចាស់ជរា, ឯកររ តិ៍កឈាែ ះលអមិនកចះចាស់ជរាក ើយ, ទុំង

ធម៌ររស់សរបញរសរ៏មិនកចះចាស់ជរាក រ។ 

 ៨—ករើកចញរីវត្តកៅវញិ យ៉ា ងកហាចណ្ណស់ឱ្យកចះធម៌អាង៌ខលះ ក ើមបី

ចូលរាញងរិធីរុណយនឹងកគរុុំឱ្យអងគញយទរុមាត់្កសៃៀម។ 

 កោយប្រះអងគជារ់ប្រះទ័យ ចងឱ់្យយុវជន នកសចរតីសុខករសមរានត 

កទើរប្រះអងគនិរនធរុំណ្ណរយមួយសតីអុំរីោរកសរគរ់ ទរុប្គន់ជាប្រទីររុំ្លផឺ្សលូវកៅ

ោន់រតីសុខស្ននត។  កត្ើរុំណ្ណរយកនាះមានខលឹមស្នរយ៉ា ងណ្ណខលះហា៎  ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-២៥ 

កគនិយយប្ត្ូវគតិ្ កត្រុុំទន់វនិិចោ័យ 



កាទី៤ 

ឧបាយតិនស្ល ាប ់

 សម័យនងៃមួយ ស្នមកណរ ស្នា យ - ស្នឯម ចលូប្ោរថាា យរងគសំកមតច

ប្រះសងឃរាជ  កហើយទលូសួរចុំក ះប្រះអងគថា ៖ 

 —ររិប្ត្សកមតចជាអមាច ស់ ទលូប្រះរងគចំង ់ឹងថា កត្ើឧ យអាីកៅក ល

មិនស្នល រ់ ? 

 ករលកនាះសកមតចជាអមាច ស់  ប្ទងម់ានប្រះឱ្វាទកៅោន់ស្នមកណរ ៖ 

 ៩—មាា លស្នមកណរ !  “ោរមិនកធាសស្នែ រត្ ី ជាឧ យមិនស្នល រ់ !” 

 ១០—ោរកធាសស្នែ រត្ី  ជាឧ យស្នល រ់។ 

 កប្ ះថា រាញងកោរសនាិវាសកនះសមបូណ៌កោយមនសុស្ក រមនសុស 

 ូចជាសហររណ៍កៅប្សញរកោរតា ប្ត្ូវអនតរាយអស់ កប្ ះកត្កធាសប្រកហស

រហូត្ ល់ប្រធានរត់្ ត់្។ ស្នមកណររ៏សួរថា កត្ើករឿងកនាះមាន ំកណើ រយ៉ា ង

ណ្ណខលះប្រះអងគ ?  សកមតចរ៏មានប្រះរនទូលរាយរារ់ករឿងកនាះថាៈ 

 កៅសងាក ត់្រោកោះ មានសហររណ៍កយើងមួយកឈាែ ះរោកោះ។ សហ-

ររណ៍កនះកប្ចើនកត្ទិញសករក លអារប្សញរកធាើ នមរ។ ោរទិញកនះ ខលះរ៏ឱ្យ

ប្ រ់មនុ ខលះរ៏ទរុសនិ កោយប្រធានគែ នកចញរងាក ន់ន អាីឱ្យមាច ស់សករកទ។ រឯី

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-២៦ 



អារមាច ស់ររស់រ៏មនិទររររងាក ន់ន ក រ កប្ ះកត្ោរទរុចិត្តគា ។ 

 លុះមរ ល់នា ុំ ១៩៦៩ ប្រធានសហររណ៍កនាះយរប្ រ់អស់កប្ចើន

កសនករៀល។ អារប្សញរ ឹងោរមិនប្សួលរ៏នាុំគា ប្ជួលប្ចរល់ កត្មនិមានប្រ-

កយជន៍អាីកស្នះ  កប្ ះថាៈ 

 ១១—អារកធាសស្នែ រត្ីស្នល រ់គុំនិត្ កទះរីមានជីវតិ្រស់កៅក ើយ រ៏ទរុ ចូ

ជាស្នល រ់កប្សចកៅកហើយ។ 

 រ៉ាុនាែ ននងៃកប្ោយមរប្រធានរុំហិលកនាះ រ៏រត់្ ត់្មិន ឹងធាល យប្ចរណ្ណ  

ប្រមទុំងស្នព យប្ រ់ោសយរកៅជាមួយផ្សង។ ចុំកណរមាច ស់សកររ៏កប្សរយុំ

កលងកចញ។ រឯីអារក លមានគុំនិត្ គឺទររងាក ន់ន ប្ត្ឹមប្ត្ូវ រ ឋោរមានសមត្ែ-

រិចច នជួយសងនងលររស់កនាះតាមចុំកណរខលួន  កប្ ះថាៈ 

 ១២—អារក លមិនកធាសស្នែ រត្ី មិនស្នល រ់គុំនិត្ កទះរីស្នល រ់កៅកហើយ រ៏

ទរុ ចូជាកៅរស់។ 

 យ៉ា ងណ្ណមិញ រិចចោរអារ៏ីកោយ រគុគលមនិគួរកធាសប្រកហសកស្នះ

ក ើយ កប្ ះមនសុសកយើងជនួលអ ជួនអាប្ររ់ ររស្នែ នមនិប្ត្ូវ កប្រៀរ ននឹង  

ទឹរក្លៀងក រ។ 

 —កននកអើយ ! ចូរកននខិត្ខុំសិរារបួនចារ់ ផ្សលូវកោរ ផ្សលូវធម៌ ឱ្យលអតិ្លអន់

រុុំរីរាយមាយ កប្រងនាុំឱ្យខូចស្នសនាររស់ផ្សងកយើង ! ករលកនាះស្នមកណរ

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-២៧ 



ប្ោរទលូប្រះអងគវញិ ៖ 

 ៙ ប្ោរទលូសកមតចជាអមាច ស់ ! ទលូប្រះរងគនឹំងកគររតាមឱ្វាទប្រះអងគ

មិនខាន។ 

 ៙ ស្នធ ុ ! ស្នមកណរ ៏ចកប្មើន ! កៅកធាើកនះកៅករញជាប្ត្ូវណ្ណស់, 

កប្ ះថា ៖ 

 ៙ រុំណ្ណច់ករើត្មរជាមនសុស  រុុំកធាើខលួនឱ្យជាអាររុំផ្កល ញកោរ។ 

 ៙ ករើត្មរជារូនប្រញស ប្ត្ូវកត្ខុំប្រឹងរុំករញររណីយរិចចលុះប្តាកត្ ន

សកប្មច។  ោរអាីមិនទន់សកប្មច រុុំអាលប្រញរ់ក លអួត្។ 

 ៙ ប្ ុំរនួទ័ល   រ់ទ័ល  រុុំឱ្យកត្ទ័លគុំនិត្។ 

 កោយកហត្ុលៃិត្លៃង ់ មនិ នករៀនសូប្ត្កហើយកទើរប្រធានលចួរត់្យរ

ប្ទរយខលួនអស់កហើយកទើរស្នត យកប្ោយ។ ករើកត្យ៉ា ងហាឹ ងប្រះឯណ្ណកប្ សកយើង

ករើត្  ករើកយើងគែ ននិសស័យ  ក លគឺរញ្ហញ ស្នែ រត្ីផ្សងកនាះ !  កោយប្រោរថា ៖ 

 ៙ ជីវតិ្រាល់ររូត្ិចណ្ណស់, រ៉ាុកនតកយើងប្ត្ូវប្រឹងករៀន ប្រឹងររ ប្រឹងគិត្ ប្រឹង

ប្រប្រឹត្តលអ ហារ់ ចូជាកយើងនឹងមានជីវតិ្រស់កៅរារ់ ន់នា ុំ។ 

 ៙ រចិចោរ ំរូង កត្ងកត្មានទស់ខុសខលះ, លុះប្តាកត្ស៊ារ់សុ្នុំ កទើរមិន

ភាល ត់្ភាល ុំងខុសកទៀត្។ 

 ៙   នប្ត្ូវមររីស្នគ ល់ខុស, ករើមិន ូកចាា ះកទររប្ត្ូវរុុំក ើញក ើយ។ 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-២៨ 



 ៙ ក ើញកគងកញុំកងកើង រុុំចងច់កចើងតាមកគហួសមាឌខលួន, រ៉ាុកនតមនិប្ត្ូវរនធូរ

រនែយរាយមក ើយ។ 

 ៙ រុុំកថាក លកទសកគរុុំរិនិត្យ រុុំគិត្ខលួនឯងថាប្រនរ រុុំកធាសប្រកហស

 រយសមត ី នាុំឱ្យមាន្័យ ល់អាតាែ ។ 

 ៙ ត្ណ្ណា ជាកហត្,ុ កសចរតីសុខជាផ្សល, ឧ យរមលត់្ទរុាជាកហត្ុ, និករាធ-

ធម៌ (ធម៌រមលត់្ទរុា) ជាផ្សល។ កនះជាសចចធមរិ៌ត្ណ្ណស់។ 

 កសចរតីប្ជាលកប្ៅកវងនៃ យរនតិចកត្ករើកននខុំរះិគិត្វាកៅកលើកគរកស្នះ 

កហើយគែ នអាីក លធុំជាងខួររាលកយើងកទ... ចូរកននចាុំចុះ ! 

 ៙ “ប្រះររណុ្ណនងលវកិសស !  ទទលួប្រះរាជឱ្វាទ !” 

 ៙ “អ ឺ ! កៅរររុំឭរកមករៀនចុះ ! ប្រយ័ត្ាអាចារយសតីរកនាទ ស កប្ ះខលួនមិន

កចះ មិនចាុំ ! កត្ចូរចាុំថា ៖ 

 ៙ ប្រទសូកៅររអារឥត្កទស  រកមងធាល រ់កទសមរកលើខលួនវញិ។ 

 ៙ ជាត្ិកប្រងនិងទឹរមិនសុីគា យ៉ា ងណ្ណ  រុណយនិង ររ៏យ៉ា ងកនាះក រ។ 

 សកមតចមានប្រះរាជរនទូលចរ់កហើយ កទើរប្រះអងគយងចូលកៅោន់

រកនលងថាា យរងគនឹំរគុណប្រះសមាែ សមពញទធ ចូសរា ង។ លុះចរ់នមស្នក រកហើយ 

ប្រះអងគប្ទងទ់ត្កសៀវកៅកផ្សសងៗ ក លមានប្រកយជន៍សម ូចគថារាញងប្សីហិ-

កតារកទសកចងទរុថា ៖ 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-២៩ 



 ៙ “អារប្ ជ្កត្ងកប្រើោលកវោឱ្យប្រប្រឹត្តកៅ កោយោររមានតោរយ-

ស្នស្តសត។ មនសុសលៃងក់ត្ងកប្រើោលកវោឱ្យប្រប្រឹត្តកៅ កោយោរប្រប្រឹត្ត     

កសចរតីវនិាស   កោយោរក រនិងកោយោរកឈាល ះទស់កទង”។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៣០ 



កាទី៥ 

កតញ្ញុតា 

ភាិៈននអ្នកដឹង្គុក 

(រទោរគត្)ិ 

 រត្ញ្ញញតា  មានន័យប្ រ់ថា ជនរត្ញ្ញ  ូ  

 ប្ត្ូវកត្ប្រប្រឹត្ត តាមកររគុំរ ូ  ក លប្រះជាប្គ ូ  

    ប្ រ់ឱ្យត្រគុណ។ 

 មាតារិតា  ប្គូឧរជាយ៍  សុទធកត្កប្សរុណយ  

 ជនណ្ណរ៏កោយ ក លកគមានគុណ រ៏ជាកប្សរុណយ  

    ក លប្ត្ូវស្នរកប្ ះ។ 

 រណត ញះរូជរុណយ រាញងកប្សជាគុណ រុុំឱ្យមានកមាះ  

 រុណយនឹងករើត្ករើន ចកប្មើនឥត្កខាច ះ ប្ត្ូវមានចតិ្តកស្នែ ះ  

    រុុំលុរគុណកចាល។ 

 រុុំប្គន់កត្ថា  មាតារិតា  មានគណុជាកគល  

 មាត់្ថាប្ត្ូវត្រ គុណរុុំកចាលៗ កធាើក រកប្ស្នលៗ  

    កស្នះកត្កគថា។ 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៣១ 



 ជនអារត្រគណុ ប្រះរុទធមានរណុយ ប្ទងប់្តាស់កទសនា

 សរកសើរញឹរញយ មានរាញងស្នស្តស្នត  គមពីរ ីោ  

    គួរកយើងចងចាុំ។ 

 កចះចាុំកហើយកធាើ កោយចិត្តកអើករើ ឱ្យស៊ារ់ឱ្យសុ្នុំ  

 ឱ្យសាិទធ ឹងគណុ គុណកត្ងកងទុំ រុុំកមនកខទចខាទ ុំ  

    កប្ ះត្រគណុកទ។ 

 ជនមានចតិ្តកខសោយ កប្ចើនកត្កធាសកធាល យ   រមិលគណុកគ  

 អាងកប្រងសុំណ្ណង រីរាញងរុករា  ប្រកហសកធាសកទា 

    ប្រកងើយរកនតើយ។ 

 អារប្ ជ្ប្ រ់ថា ជនប្រញសប្សីណ្ណ លុរគុណកចាលកហើយ

 ជនប្រញសប្សីកនាះ រុុំមានសុខកសបើយ យូររ៉ាុនាែ នក ើយ  

    ករងកត្ធាល រ់ខលួន។ 

 រុំរុង នសុខ ប្ស្នរ់កត្មានទរុា កចញមរផ្សទួនៗ  

 ឱ្យផ្សលរុំណ្ណច កឃ្លរកៅឥត្សៃួន កទសមររីខលួន 

    រមិលគុណកគ។ 

 កទ ត កគខឹង  កប្ ះខលួនរងឹត្អឹង អាងរុណយរុករា  

 កទសរចចញរបនា ជិះជាន់ឥត្កលា ្័រាកប្រងរុករា  

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៣២ 



    ករើមានរ៏ផ្កអ រ។ 

 កទសរមិលគុណ រារាុំងមុខរុណយ កប្រងឱ្យសប្មារ  

 រងអងឈ់រ់សិន  រងែីវ ិរ  ឱ្យផ្សលឥត្ប្ស្នរ  

    កប្ ះ នឱ្ោស។ 

 រុណយ រចាស់ងែ ី កត្ងកត្រុំនរ  រុុំកមនកផ្សតសផ្កត ស  

 ោលមានចកនាល ះ ប្ត្ូវករលសប្ស្ន៊ា ស ហារ់ ូចប្រោស  

    ប្ រ់ថាប្ត្ូវអញ។ 

 កចញមុខផ្សតល់ផ្សល សុខទរុាឱ្យ ល់ ជនណ្ណក លោញ ់  

 រស្នងរកងកើត្  រុំកណើ ត្ជាអញ អញជាសមាល ញ់  

    ប្ត្ូវអញឱ្យផ្សល។ 

 ររីុណយឬ រ  ក លមានសភារ ជារមែកត្ងផ្សតល់  

 សុខទរុាឱ្យជន  អារកធាើឱ្យ ល់  នវូរតីសល់វល់៉ 

    ឬរតីសុខស្ននត។ 

  រកត្ងរារាុំង រុណយឱ្យកៅគុំង ផ្កអ រសិនរុុំ ន  

 កចញមុខឱ្យផ្សល ជាសុខសប្មានត អារកធាើកត្ង ន  

    ទទលួរងទរុា។ 

 រុណយរ៏រារាុំង   រឱ្យកៅគុំង ផ្កអ ររុុំកចញមុខ  

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៣៣ 



 កប្ ះមានឱ្ោស រុណយផ្សតល់រតីសុខ សុទធកត្មានមុខ  

    ទីនទរីគា ។ 

 កហត្ុកនាះគួរជន រុុំកៅទប្មន់  រាញងរតីខាីខាា   

 គួររស្នងរុណយ មានគណុមហិមា កទើរ នកឈាែ ះថា  

    អារប្សឡាញ់ខលួន។ 

 

                                    វត្តឧណ្ណា កោម, ្ាុំករញ នងៃទី២៦ កខធាូ  

                                                                 ប្រះហសតកលខា 

                                                            សកមតចប្រះសងឃរាជ 

                                                            ជ.ណ្.  ខជាតញ្ញា ខណា 

                                                                   អ.រ.ស.-អ ម .រ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៣៤ 

រ.ស.២៥១២  

គ.ស.១៩៦៨ 



កាទី៦ 

 

 

អ្នសុ្សណម្ោវាទ 

ចំម្ ះយុិជនអ្នកម្ៅិតេ 

*** 

    នហរួរយុវជនអាររមសត់្ 

    ករើរុុំ នវត្តប្ជរអាប្ស័យ 

    សមអារនឹងឥត្មានត្នមល 

    យរ់នងៃហួសកៅឥត្ប្រកយជន៍។ 

    គួរអាររុុំក្លចវត្តលុំកៅ 

    កទះអារកចញកៅនៃ យប្សកឡាច 

    គួរ ឹងគុណវត្តរុុំរកងាា ច 

    ប្រកយជន៍និងផ្សលផ្សតល់រុុំខាន។ 

    ករើមានកគសួររីោលករៀន 

    ចុំកណះរករៀនទុំងរ៉ាុនាែ ន 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៣៥ 



    អាររុុំនិយយរកងាងោន 

    ប្ត្ូវប្ រ់ថា នកចះកប្ ះវត្ត។ 

    រុុំក លរងអួត្រួរប្សីៗ 

    ប្ត្ូវសតីតាមប្ត្ងរ់ុុំរុំភាល ត់្ 

    រុំកផ្សលងរុំកផ្សលើសរុំក្លចវត្ត 

    កប្រងកទសទញទត់្ឱ្យវនិាស។ 

     យវត្តជាភាជន៍មានប្រលឹង 

    គួរនឹររ ុំរឹងរុុំទីសទស 

    នាមុឺនមស្តនតីមររីរាស្តសត 

    គឺរាស្តសតក ើងកៅជាមស្តនតី។ 

     យផ្សទះ យវត្ត ចូជាគា  

    ចកមអត្អាតាែ មានជីវ ី

    ក្អត្កហើយករៀនសបូ្ត្កចះកខទចខទ ី

    មុនីករើត្មានកោយស្នរវត្ត។ 

    ស្នធុ ! សូមឱ្យអារ នសុខ 

    និរទរុានិរ្័យសិរ ី្ ប័្ទ 

    ជាជនសរបញរសររស់រ ឋ 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៣៦ 



    មានកររមានរទប្រកសើរកហាង ! 

                                                               សកមតចប្រះមហាសុកមធាធិរត្ ី

                                                                  ជនួ - ណាត  កជាត្ញ្ហញ កណ្ណ                                       

                                                                    នងៃទី១៦  ឧសភា  ១៩៦៣ 

 ទសសនៈប្រះអងគប្ត្ងរ់កនលងកនះរញ្ហា រ់ឱ្យកយើង ងឹថា ប្ទងរិ់ត្ជាសមណៈ

មួយអងគ មានប្រះទ័យអាណិត្កមតាត  ល់យុវជនប្រីប្រសកមបើមណ្ណស់ កហើយចង់

ឱ្យកត្ខុំករៀនសូប្ត្ រុុំរកណត ត្រកណ្ណត យកៅតាមយថារមែ  ូចមនសុសជនំាន់មនុ

កទៀត្។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៣៧ 



កាទី៧ 

កាណម្ស្រគប ់

 គរ់ លករងរាលកៅររខុស គរ់ប្ ជ្ប្សបី្រញសករង នប្ត្ូវ 

 គរ់មិត្តអរលរាណ៍ករងអាប្សូវ ខុសប្ត្ូវករើត្រីោរកសរគរ់។ 

 គួរកប្ជើសករ ើសររជនប្រញសប្ស ី កត្ើមានធម៌អាីជាប្រ្រ 

 ករើក ើញចាស់កហើយគួរកសរគរ់ ឬប្ត្ូវកត្ឈរ់រុុំរវល់។ 

 ករើតាមឱ្វាទប្រះសមពញទធ  វសិុទធប្ទងធ់ម៌និម៌ល 

 គួរប្ជារថាករើក ើញរគុគល  យល់ខុសរុុំគួរកសរគរ់ក ើយ។ 

 សូវកៅមាា រ់ឯងប្រកសើរជាង  គួរកជៀសគួរវាងជនកតាះកត្ើយ 

 មិនោន់តាមធម៌ជាកោះកប្ត្ើយ ប្រកងើយកោយយល់ថាខលួនប្ត្ូវ។ 

 

សកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ - ណាត កជាត្ញ្ហញ កណ្ណ 

 អារប្ ជ្ គឺអារមានគុំនិត្ប្ ជ្ាយល់ខុសប្ត្ូវ ប្រមទុំងប្រប្រឹត្តោន់

សុចរតិ្យុត្តធិម៌ខាា រ់ខាួនផ្សង។  ល គឺអារលៃងក់លល ។ អារោន់ប្រកយជន៍រីរគ ឺ

ប្រកយជន៍អារ នទនិងប្រកយជន៍ខលួនឯង។ 

 

 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៣៨ 



កាទី៨ 

សុ្ភាសិ្តគួណចង្រ ំ-អ្នុិ តេ 

 ៙ ោរអមាល  រុុំអាលក លអួត្មុន។ 

 ៙ ឧ យរលកសើរៗ  រុុំកសែើគុំនិត្កប្ៅ។ 

 ៙ រុំណ្ណចឈាល ន ន  មានករឿងរុុំសូវប្ស្នរ។ 

 ៙កសរគរ់ លៗនាុំកៅររខុស កសរគរ់ប្ ជ្ប្រញសប្ ជន្ាុំកៅររប្ត្ូវ។ 

 ៙ សូវកៅមាា រ់ឯង  គួរកជៀសវាង រមតិ្ត។ 

 ៙ ចតិ្តឥត្ក្ារៗឥត្ចតិ្ត  អារគិត្លអតិ្កទើរអាចយល់ ន។ 

 ៙ កមើលងាយអារផ្សង  នាុំឱ្យរនលងចារ់។ 

 ៙ រអិលមាត់្  កប្ចើនកត្ភាល ត់្កសាៀត្។ 

 ៙ កសើចោអ រោអ យ  នាុំឱ្យស្នត យកប្ោយ។ 

 ៙ ោរ់រុំរងរ់ងច់ាុំទឹរក្លៀង  ក្ារមិនក្ែៀងក ើញមិនសរា។ 

 ៙ កធាើកប្សទន់មានក្លៀង  កប្សរកប្ចៀងទន់មានក្លង។ 

 ៙ ករលប្ត្ូវក ើរកររជាក រ  ខាិលហួសកររនាុំឱ្យលៃង។់ 

 ៙ មានះចកចសនប្រ  អស់ត្នមលគែ នចុំកណញ។ 

 ៙ រុំណ្ណច់ករើត្មរជាអងគប្រញស  រុុំប្រប្រឹត្តខុសរីធម៌ចារ់។ 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៣៩ 



 ៙ ប្ ុំរនួទិញ   រ់ទិញ  រុុំទិញររស់កថារ។ 

 ៙ រុុំស្នត យគុមពកចរមយួគុមព។ 

 ៙ រុុំស្នត យអាចម៍កគមួយគុំនរ។ 

 ៙ ករើមិនកចះប្ត្ូវសួរកគ  រុុំមានះយរប្គន់ករើ។ 

 សុភាសិត្ទុំងអស់កនះ ប្រះអងគកត្ងមានប្រះរនទូលកៅោន់រួរយុវជន

ជាករឿយៗ ក ើមបីឱ្យ នកៅជារលរ ឋមួយររូនងលងាូរនឹងកគ រុុំឱ្យប្ោញកៅកត្ 

មួយរកនលង ប្ត្ូវកត្ផ្កល ស់ ីងែី គុំនិត្ងែ ី កទើរររសុ្មងគលក ើញ មនិគួរគរប ី     

ស្នត យប្សកណ្ណះ រីុំហិលក លមានក ើមកតាា ត្ឬកចរ   ូងមួយគុមពរីរក ើយ។ 

 ករើត្មរជារូនប្រញសប្ស ី កយើងប្ត្ូវកត្ប្រឹងករៀន ប្រឹងរុុំចកចសតាមទុំកនើង

ចិត្ត ក លជាកហត្នុាុំឱ្យជីវភារធាល រ់ចុះឥត្កគរារ់។ រាញងោរទិញ ូរ រ៏ប្ត្ូវករ ើស 

ររវត្ែញណ្ណលអៗសឹមទិញ កប្ ះខុសប្ត្ូវគា មួយករៀលរីរ គងក់ត្ទិញកប្រើ ក ល។ 

 ូកចាះ នងលរ៏នងលចុះឱ្យកត្លអ។ 

 រឯីោរនិយយសតី រ៏ប្ត្ូវកត្ប្រញងប្រយ័ត្ាឱ្យកមនកទន កប្ ះសមតីកយើងជា

អាវធុមុខរីរ ជួនណ្ណសមាល រ់ខលួនកយើងរ៏មានក រ  ូចជាកៅករលកនះ កយើងរុុំ 

កចះកត្និយយគែ នគតិ្គូរកៅតាមចិត្តចង ់ ឬឮកគថាកនាះមិនលអកទ។ ប្រយ័ត្ា

ស្នល រ់ជាត្ិ កោយកហត្ុថា សប្ត្ូវវារុំរុងររមកធា យប្គរ់កររយ៉ា ង ក ើមបី

កលរមាត្ុ្ូមិកយើង។  ូកចាះ កយើងប្ត្ូវរមួស្នមគគីប្រយុទធក ើង ករើកយើងចង ់ន

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៤០ 



សុខសនតិភារ។ ករលកនះជាករលកយើងប្ត្ូវរត់្ឱ្យប្សរគា  មនិកមនមាា រ់រត់្មាា រ់

ក រកទ។  កយើងរុុំក្លចថា “ោរត្ស៊ាូអាចសកប្មចអាីប្គរ់យ៉ា ង” ឱ្យកស្នះ។ 

 កយើង នក ើញមរកហើយថា ទសសនៈននសកមតចប្រះសងឃរាជ គចឺងឱ់្យ

មនសុសទកូៅប្រប្រឹត្តប្ត្មឹប្ត្ូវ ប្រឹងកធាើោរងារប្គរ់កររយ៉ា ង រុុំខាិលប្ចអូស រុុំ

ក រផ្សសងកប្រង រុុំប្រោន់គុំនិត្ លលៃងក់លល  ក លជាកហត្ុនាុំឱ្យកថារទររាញង

ោររស់កៅ ឱ្យមានោរឈឺចារ់ក ើង។ ជារិកសស ប្រះអងគកត្ងកលើរសុភាសិត្

ថា “ខលួនជាទីរឹងររស់ខលួន” មររនយល់កយើងរាល់គា  រុុំឱ្យកយើងទរុចិត្តជនររ-

កទស រុុំទរុចិត្តមនសុសរាលកលែ កររ កប្ ះរាញងកោរកនះសមបូណ៌មនសុស

អាប្ររ់ណ្ណស់។ ប្រះអងគកណនាុំឱ្យកយើងកចះររួរមួគា រស្នងជាត្ិក ើងកទើរ ន

សុខ   នចកប្មើន ូចអារយប្រកទសនានា។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៤១ 



កាទី៩ 

ជនអ្នកចព្តងុ្ចម្ព្តើនម្ោយយស្ 

យសកត្ងចកប្មើន ល់ជន 

 ១—អារមានរាយមរងឹរុឹងមុឹងមា៉ា ត់្, 

 ២—អារមានស្នែ រត្ីខាា រ់ខាួនមិនក្លចភាល ត់្, 

 ៣—អារមានោរងារស្នអ ត្ហែត់្ហែង, 

 ៤—អាររះិកររិចារណ្ណប្តាកត្យល់ោរសរាប្គរ់សិនកហើយកទើរកធាើ, 

 ៥—អារសប្ងួមឥស្តនទិយប្សគត់្ប្សគុំសមរមយមិន្គង, 

 ៦—អារចិញ្ចឹ មជីវតិ្ប្ត្ឹមប្ត្ូវតាមគនលងធម,៌ 

 ៧—អារមិនប្រមាទ គបឺ្រញងប្រយ័ត្ាស្នែ រត្ីជានិចច មិនលុះលងរ់ាញងោរកធាស

ប្រកហស (កោយររយិយថា “អារមានសត្ិសមបជញ្ញៈជានិចច”)។ 

អត្ែន័យ រយថា  យស្ 

 ១—ឥសសរយិៈ  គឺភាវៈជាធុំឬមានរុណយសរត,ិ  

 ២—កភាគប្ទរយ  គឺប្ទរយធនកប្ចើន,  

 ៣—សមាែ នៈ  គមឺានអារ នទរារ់អានកប្ចើន,  

 ៤—រិត្ត ិ មានកររ តិ៍កឈាែ ះលអ  កគកសៃើចសរកសើរកប្ចើន។  

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៤២ 



 ទុំង៤កនះ កៅថា យស។ ឯឥសសរយិយស គយឺសននអារធុំឬយសនន

អារមានរណុយសរតិ។ កប្គឿងឥសសរយិយស គវឺត្ែញឬររស់ជាកប្គឿងកលើរត្កមកើង

អារមានឥសសរយិៈ។ 

 កយការយឲ្យងាយរ ំ

 រយ៩ 

  រជីនណ្ណ  មានរាយម   ៏មុឹងមា៉ា ត់្, 

  ប្រញងប្រយ័ត្ា  តាុំងស្នែ រត្ី  ខែីររា, 

  មានោរស្នអ ត្  មិនកប្គត្ប្គត្ មិនខាីខាា , 

  រិចារណ្ណ  ឱ្យក ើញសិន  កហើយកទើរកធាើ, 

  ប្រឹងសប្ងួម  នវូឥស្តនទីយ៍  សមរមយរិត្, 

  មានជីវតិ្  រស់កៅប្សួល  កោយធម៌កសែើ, 

  មិនប្រមាទ  ឱ្យក លៀងឃ្លល ត្ ករងកអើករើ, 

  អារកនាះករើ  កៅទីណ្ណ  កត្ងមានយស។ 

 

 

 

 

 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៤៣ 



ភាស្ិតបរុាក 

សរតិរុុំកសែើយស នាអារខពស់ 

រុុំកសែើចិត្តជា 

 

 កយការយបញ្ជ ាកភ់ាស្ិតម្នះ 

រទោរគត្ ិ

  ភាសិត្ចាស់ថា នរអូារណ្ណ  មានសរតិខពងខ់ពស់ 

  មានប្ត្ឹមកត្សរត ិ រ៉ាុកនតឥត្យស  កប្ចើនកត្រលស់ 

     កររ តិ៍កឈាែ ះកៅឯង។ 

  រអីារមានជាត្ ិ ប្ត្រូលអាមាត្យ មស្តនតីជារ់កសតង 

  មានចតិ្តអាប្ររ់ ត្រ់ម៉ារ់ស្នល រ់កសលង មានកគខាល ចកប្រង 

     រ៉ាុកនតកគសអរ់។ 

  នរអូារណ្ណ  ឥត្មានសោត   រ៉ាុកនតមានប្ទរយ 

  មានកគរារ់អាន ជុំវញិប្គរ់សរា  រ់នារ់ទុំង រ់ 

     សឹងមូលចូលមរ។ 

  កប្ ះកគមានចិត្ត កមតាត អាណិត្  ប្រណីកៅររ 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៤៤ 



  សុីចុះមិនគតិ្  កជរកៅកៅមរ អារផ្សងចូលប្ជរ 

     រុំករញយសឱ្យ។ 

 

               វត្តឧណ្ណា កោម ប្រញង្ាុំករញ នងៃអាទិត្យ ទី២១ ររកោ  

 

                                       សកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ - ណាត កជាត្ញ្ហញ កណ្ណ 

                                                                   រ.អ.ស.-អ ម.រ.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៤៥ 

រ.ស.២៥១២  

គ.ស.១៩៦៨ 



កោំនត់ណកទកុខនានា 

 សកមតចប្រសតូ្កៅនងៃអងាគ រ ១១ករាច កខផ្សលគញន នា ុំវរ្ស័រ រ.ស.

២៤២៧ (១១ មីនា ១៨៨៣) កៅ្ូមរិុំករៀង សងាក ត់្រោកោះ ប្សញរគងរិស ី 

កខត្តរុំរងស់ពឺ។ កញមប្រញសនាម “ជនួ” និងកញមប្សីនាម “យក់” ជារសរិរ។ 

ប្រះអងគមានរអនូប្រញសមួយនាម  ឧរញ៉ា កស្ន្ណមស្តនតី “ជនួ - នតុ” (ស)។  

 ប្រះអងគកស្នយប្រះទិវងគត្ ោលរីនងៃ១៤ករើត្ កខ្ប្ទរទ នា ុំរោឯរស័រ 

រ.ស.២៥១៣ ប្ត្ូវនឹងនងៃទី២៥ រញ្ហញ  ១៩៦៩ កវោកមា៉ា ង២០ និង ២០នាទី កៅ

រាញងមហារុ បិ្រះអងគនាវត្តឧណ្ណា កោម កោយជរា ធនិងកោយរុំករញរចិចោរ

កផ្សសងៗជាកប្ចើន មានអរសរស្នស្តសតស្នសនា។ល។ 

 មុនករលប្រះអងគកស្នយទិវងគត្ មានប្គូករទយនិងសិសានសុិសសជាកប្ចើន

 នប្ោរថាា យរងគ ំសូមអងារសកមតច សមូប្រះកមតាត រុុំកធាើោរកប្ចើនកមា៉ា ងកររ កត្

ប្រះអងគមិនអាចលះរងទ់មាល រ់កនាះ នក ើយ កោយប្រះអងគប្ទងយ់ល់ក ើញថាៈ 

  “ខលនួកយើង កមើលមនិក ើញកទ រ៉ាកុនតកយើងប្ត្វូកត្ខុំកធាើោរឱ្យមានប្រកយជន៍ 

កោយោន់ចតិ្តថា  កយើងមានជវីតិ្កៅរារ់ ន់នា ុំត្កៅកទៀត្”។ 

 

 

 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៤៦ 



ម្ស្ចកេ ីខ្លលង្តណកទកុខ ននគកៈព្បតិភនូានា 

 ៙ ររិប្ត្សកមតចប្រះសងឃរាជជាអមាច ស់ ! 

 ទលូប្រះរងគទំុំងឡាយ ក លជារនូកៅប្រះអងគ ទុំងប្រះសងឃ ទុំង

ប្គហសែ មានវកិយគទរុា រនធត់្ចិត្តឥត្ឧរមា កោយប្គន់កត្ឮថា ប្រះអងគ  

កស្នយប្រះទិវងគត្ភាល ម។ កយើងខ្ញុំប្រះអងគហារ់ ូចជា ត់្វញិ្ហញ ណ  ត់្ស្នែ រត្ ី

រកសះរកស្នះ   អស់ទីរុំនឹង   ទីជប្មរ, 

 ៙ ប្រះអងគជាអគគមគគញកទទសរ៍ននរុទធស្នសនិរជន រាញងមណឌ លរមពញជរ ឋនិង

ជាអគគមហារណឌ ិ ត្កខែរ  រាញងរុទធសត្វត្សរទី៍២៥, 

 ៙ រិត្កមនកត្ប្រះររូសកមតច  នរលត់្កៅកហើយរ៏កោយ រ៏ប្រះររម-

រិត្តនិាម ប្រះរាជឱ្វាទននលអងធូលបី្រះ ទ  នផ្សតិត្ជារ់កៅរាញងហឫទ័យររស់

ទលូប្រះរងគកំយើងខ្ញុំជានិចចអស់ររាវស្នន។ល។ 

 

 

 

 

 

 

 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៤៧ 



 

គុកម្ស្កកា 

(រទោរគត្)ិ 

 កយើងខ្ញុំរងគ ំ  ប្រួញប្ោរប្រណម កប្ោមប្រះ ទ  

 ននអងគសកមតច  ប្រះសងឃរាជា  អគគកមធា  

    មហាវរីៈ។ 

រុំរូលអារប្ ជ ្ ប្រះទ័យអងគអាច វាងនវប្រត្យរស  

ទុំងអរសរស្នស្តសត ទុំងរុទធចប្រ  ប្ទងជ់ាឯរអគគ
(១)

  

   អាររ ិវត្ត។ 

ករៀរករៀងធម៌អាង ៌ វន័ិយសិោា   ក លមានភាល ុំងភាល ត់្  

ឱ្យ នប្ត្ឹមប្ត្ូវ ប្ត្ង ់ចូរនាទ ត់្ ប្រះសងឃរាល់វត្ត  

   ប្រត្ិរត្តិសិរា។ 

អរសរស្នស្តសតជាត្ ិ ប្រះសងឃខែីឃ្លែ ត្ សងាា ត្រចនា  

កសើករ ើករៀរករៀង កផ្សទៀងផ្កទ ត់្ភាស្ន ឱ្យមានលរាណ្ណ  

   នងលថាល រិសី។ 

កទះមានឧរសគគ ករើររះកប្គះថាា រ់ រងាអ រ់កមតចរត ី  

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៤៨ 



ប្រះអងគឥត្រា  រុះ រឃ្លែ ត្ខែី  ប្រកយជន៍ក ើមប ី

១-អានថា “ឯរអារ់”។ 

   សិរកីខមរា។ 

ប្រររប្រះគុណ គុណគរ់មហាធៃន់ ធៃន់ឥត្ឧរមា  

ទុំងកផ្សនោរជាត្ ិ ទុំងកផ្សារស្នសនា ប្ទងប់្រះឧសាហ៍  

   រុុំមានរស្នយ។ 

កទះប្ទងជ់រា  កត្ប្ត្ងោ់រងារ រុុំមានជិនណ្ណយ  

ឥត្ប្ទងត់្ប្មិះ   ល់ប្រះអងគោយ ប្រះទ័យខាល់ខាា យ  

   នឹងជាត្ិស្នសនា។ 

រិចចោរឧត្តម  ក លប្ទងខិ់ត្ខុំ កប្រើប្រះប្ ជ្ា  

រុំករញទរុឱ្យ  អារកប្ោយសរិា មានកប្ចើនប្រោរ  

   ហួសនឹងអធិរាយ។ 

ប្រះទ័យកមតាត   អាសូរររណុ្ណ  មនសុសសត្ាទុំងឡាយ

 កស្នែ ះកសែើទកូៅ កទះកៅជិត្នៃ យ ប្គរ់ប្រញមនិោយ  

    ប្សស់ប្ស្នយរារ់ទរ់។ 

ឥ ូវប្រះអងគ  ប្រកសើរកលើសប្ទង ់ ឯរអងគអគគៈ  

ប្ទងទិ់វងគត្  រលត់្ជនែជារ់  ខានយល់ប្រះ្ស្តរត  

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៤៩ 



   ប្រះអងគកទៀត្កហើយ។ 

រីនងៃកនះកៅ  កយើងខ្ញុំរស់កៅ កស្នរកៅឥត្កសបើយ 

អាកឡាះអាល័យ មាច ស់នងលខ្ញុំកអើយ
(២)

 រីកនះកៅកហើយ  

   ខានយល់្ស្តោត ។ 

ខានប្ត្ងខានប្តារ់ ខានឮខានស្នត រ់ ប្រះរាជឱ្ងាក រ  

ឮកត្សូរកសៀង ស័រទប្រះវាចា  តាមកឃ្លសនាោរ  

   រីអរសរស្នស្តសត។ 

ក លប្ទងរ់រយិយ រនយល់កោះប្ស្នយ កោយរតីនវនល ស  

កវរកញរកហត្ុផ្សល ផ្សតល់ន័យប្រោស កោយប្រះត្ប្មាស់  

   ជារ់ចាស់ករាះរាយ។ 

ប្រះោយ ត់្កៅ ប្រះកររ តិ៍គងក់ៅ ឱ្យកយើងទុំងឡាយ  

ករៀនសូប្ត្សិរា ្លឺថាល រណា រាយ នឹរក ើងកសនស្នត យ  

   ស្នត យឥត្ឧរមា។ 

ឱ្អមាច ស់នងល  កយើងខ្ញុំអាល័យ អាកឡាះកស្នោ  

រនធត់្ត្រ់សលញត្  ប្សយុត្ចិនាត   រតួលកៅត កខាល ចផ្សា  

   រុុំមានប្ស្នរប្ស្នន។ 

២-អានថា “ខ្ញុំកមុើយ”។ 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៥០ 



អារនិរនធ 

ប្រឹនទ លឯរ  ជា - រ៉ា ូរ 

ោរយិល័យទី៥ នន អ.ស.យ.ខ. 

រុំណត់្ =រុំណ្ណរយកនះរញ្ហញ  អ ុ៊ុំ  - ម ថ  និងសហជីវនិ រស់ - លន និសសតិ្

ននសរលវទិាល័យវចិិប្ត្សិលបៈ សូធយរាល់នងៃសុប្រ តាមសុំក ងសមាគមអារ     

និរនធកខែរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៥១ 



កាទី១០ 

ទំនកុស្ណភញ្ញ 

 —សូមថាា យរងគបំ្រះសមពញទធ  ប្រកសើររុំផ្សុត្រាញងកោោ 

 ជាប្គូននមនសុសនិងកទវតា  ប្ទងប់្តាស់កទសនាប្រកៅសត្ា។  

 ចងអញលឱ្យក ើរផ្សលូវរណ្ណត ល  មាគ៌ប្ត្ោលអាចរមាច ត់្ 

 ទរុា្យ័ចនប្ងឱ្យខាច យ ត់្  អាចោត់្សងារទរុា ន។ 

 ស្នសនាប្រះអងគកៅសរានងៃ  សត្ាមាននិសស័យរីរុរាណ 

 ប្រឹងករៀនប្រឹងស្នត រ់កចះចាុំ ន ោន់តាមលុំអាន នរតីសុខ។ 

 មិនមានសុខណ្ណកសែើរតីសៃរ់  រញ្ចរ់ប្ត្ឹមសុខឃ្លល ត្ចារទរុា 

 តាុំងរីកោរកនះត្កៅមុខ  រតីសុខនឹងមានកប្ ះធម៌សៃរ់។ 

 —ខ្ញុំសូមរងគកំនព ះប្រះធម៌  ប្រះសងឃរវរទុំងសរាប្គរ់ 

 រមួជានប្ត្រត្ន៍គួរកគររ  ជាមលរ់ប្ត្ជារ់ននកោោ។ 

 ប្រះររូប្រះធាត្ុននប្រះរុទធ  វសិុទធតាងអងគប្រះស្នស្នត  

 សូមគុណនប្ត្រត្ន៍ជួយកខមរា ឱ្យ នសុខាត្ករៀងកៅ។ 

      (ប្ទងនិ់រនធរី  រ.ស.២៥០០) 

 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៥២ 



េលឹតស្ណព្រះនព្តបិដក 

ឬ 

ព្រះរទុធភាស្ិតេលះកនុង្បណ ចានិ វ ានកាល 

 ោរចាត់្កចងកធាើរិធីសកមាព ធប្រះនប្ត្រ ិរ
(១)
ជាផ្សលវូោរផ្សង អុំ វនាវឱ្យ

ប្រះសងឃនិងរុទធររសិ័ទរាញងប្រកទសកធាើប្គរ់វត្តអារាម រាញងករលជាមួយគា ផ្សង

យ៉ា ងកនះ កត្ើកោយយល់ក ើញថា ប្រះនប្ត្រិ រជាអាី ? ប្រះនប្ត្រ ិរអាចផ្សតល់

ផ្សលប្រកយជន៍ ចូកមតចខលះ ? 

 កសចរតីក្លើយកោះប្ស្នយនឹងរញ្ហា ខាងកលើកនះ សូមរុទធររសិ័ទទុំងឡាយ

ចាុំប្រញងស្នត រ់ ចូត្កៅ ៖ 

 ប្រះនប្ត្រិ រ គឺជាត្ួអងគប្រះសមាែ សមពញទធររមប្គហូាឹ ងឯងកត្មតង ! កប្ ះប្រះ

នប្ត្រិ រជាធម៌និងវន័ិយ ក លប្រះរុទធជាររមប្គបូ្ទង ់នសកមតង ប្ទង ់ន

រញ្ញត្តិទរុមរ។ 

 កហើយប្រះធមនិ៌ងវន័ិយកនាះជាត្បួ្រះស្នស្នត  គជឺាជំនសួប្រះរុទធជាររម-

ស្នស្នត   ចូមានរុទធភាសិត្រាញងររនិិ ា នសបូ្ត្ គមពីរទី និោយ មហាវគគថា    

ប្រះសមាែ សមពញទធប្ទងប់្តាស់កៅប្រះអាននទកត្ែរ ជារុទធញរោឋ រមរប្ រ់ថា ៖ 

 ៙ មាា លអាននទ, ប្រសិនករើអារទុំងឡាយយល់ក ើញថា វចនាកនះ គឺ

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៥៣ 



 រយកប្រៀនប្រកៅ ក លមានប្គរូនលងកៅកហើយ គឺថា អុំណឹះឥត្អុំរីប្គូកៅ

កហើយ កឈាែ ះថាប្គូររស់កយើងមិនមានក ើយ មាា លអាននទ អាររុុំយល់ក ើញ

យ៉ា ងកនះក ើយ  (ោរយល់ក ើញយ៉ា ងកនះខុសកទ)។ 

ប្រះរុទធជាររមស្នស្នត ប្ទង ់នប្តាស់រញ្ហា រ់ថា ៖ 

 —មាា លអាននទ ធម៌ណ្ណ វន័ិយណ្ណ ក លអញត្ថាគត្ នសកមតងកហើយ;

 នរញ្ញត្តិកហើយ ចុំក ះអារទុំងឡាយ, ោលករើអុំណឹះឥត្រីអញត្ថាគត្កៅ 

ធម៌វន័ិយទុំងកនាះជាស្នស្នត   ជាប្គូកប្រៀនប្រកៅររស់អារទុំងឡាយ។ 

រុទធភាសិត្ខាងកលើកនះ គួររុទធររសិ័ទទុំងឡាយចងចាុំរាញងចតិ្ត កហើយ

យល់ចាស់ថា ធម៌វន័ិយក លប្រះសមាែ សមពញទធប្ទង ់នប្តាស់សកមតងកហើយ 

 នរញ្ញត្តិកហើយសឹងមានរាញងប្រះនប្ត្រ ិរទុំងអស់ ប្រះនប្ត្រ ិរកនះកហើយជា

ស្នសនាររស់ប្រះរុទធ  ជាត្ុំណ្ណងអងគននប្រះរុទធ  ជាប្រះររមស្នស្នត ។ 

 មានរុទធភាសិត្មយួរទកទៀត្ ជារុទធឱ្វាទ ក លប្រះសមពញទធប្ទងប់្រទន

 ល់ប្រះកងរៈមួយអងគកឈាែ ះវរកលិថា ៖ 

 —មាា លវរកលិ, អារណ្ណកមើលក ើញនវូធម៌អារកនាះកឈាែ ះថា កមើលក ើញ

នវូអញត្ថាគត្ក រ, អារណ្ណកមើលក ើញនវូអញត្ថាគត្ អារកនាះកឈាែ ះថា

កមើលក ើញនវូធម៌ក រ។ 

កមើលក ើញទីកនះសុំកៅយរ កមើលក ើញកោយរញ្ហញ ចរាញ ក លគឺប្ត្ិះ

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៤៥ 



រះិរិចារណ្ណនវូអត្ែននប្រះធម ៌៏ចាស់ោស់។ 

ម៉ាាងកទៀត្ រាញងមហាររនិិ ា នសបូ្ត្ ក ល មានកសចរតតី្ុំណ្ណលថា 

ោលក លប្រះសមពញទធ ប្ទងស់កប្មចនវូសីហកសយាកផ្សអៀងកៅខាងស្នត ុំ កោយ

យរប្រះ ទក្ាងត្ប្មតួ្កលើប្រះ ទស្នត ុំ កររប្រះសិរសកៅខាងឧត្តរទិសកលើររ-ិ

និ ា នមញ្ហច សនៈ ក លប្រះអាននទករៀរចុំថាា យរាញងចកនាល ះននស្នលប្រឹរសទុំងគូ។ 

រាញងប្គកនាះឯងប្រះអងគមានរុទធត្ប្មាស់ថា ៖ 

—មាា លអាននទ, រុគគលណ្ណមួយ កទះជា្រិាញរត ី ្រិាញនីរត ី ឧ សររតី ឧ -      

សិោរតី  នប្រត្ិរត្តនិវូធម៌សមគួរ ល់ធម ៌ ប្រត្ិរត្តិកោយកសចរតីកោត្កប្រង 

ជាអារប្រប្រឹត្តតាមធម៌ជាប្រប្រត្ ី រគុគលកនាះកឈាែ ះថា កធាើសោក រៈកគរររារ់ 

អាន  រូជានវូអញត្ថាគត្  កោយកប្គឿងរូជា ៏ឧត្តម។ 

ប្រះរុទធភាសិខាងកលើកនះ គបឺ្រះអងគចងឱ់្យមនសុសទកូៅប្រប្រឹត្តនវូកសចរតី

លអ  ករើកយើងមាា រ់ៗកធាើលអកឈាែ ះថាកយើងរិត្ជារុទធស្នសនិរករញលរាណៈ។ 

ប្សងក់ចញរីកសៀវកៅរិធសីកមាព ធប្រះនប្ត្រិ រនិងប្រះរុទធភាសិត្ខលះ 

រាញងររនិិ ា នោល។ 

ត្មកល់ទរុតាមចារ់កលខ៧៦  ចុះនងៃទី២៤ - ២ - ១៩៧០ 

 រ.រ. ទី២  ចុំននួ១០០០រាល 

ក ះកៅករាងរុមព សីុន - មុយ កលខ៣៤៥ វងិីរមពញជាកប្ោម 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៤៥ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្ស្នវប្ជាវកោយៈ  ថាច់  សុតឹម 

រាញង រ.ស.២៥៥៣  គ.ស.២០០៩ 

ទសសនៈសកមតចប្រះសងឃរាជ ជនួ-ណ្ណត្ 

ទុំរ័រ-៤៥ 

ម្ស្ៀិម្ៅខ្ដលគួណអាន ! 

—ថាា លសនតិភារ 

—រុំណ្ណរយ បុបាផ ម្ ម្ ា ររស់កោរ គយ - សារនុ 

—សុ្េិ ចាធីននជីិ ចាត ររស់មតិ្ត គង់ - រដ្ឋា  

ក លនឹងកចញផ្សាយរាញងករលនរ់ៗកនះ 

ម្ស្ចកេ ីជូនដំកឹង្ 

 ករើអស់កោរអារចងជ់ាវ ុ ំ សូមកមតាត អកញ្ាើញកៅទរ់ទងកៅ

ករាងរុមព សីុន - មុយ កលខ២៤៥ វងិរីមពញជាកប្ោម និងវត្តប្រះរុទធមាន

រុណយ រុ ិកលខ៤ ្ាុំករញ។ 


